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 مقدمة  
 

 

 

اري الذي نعيشه اليوم هو مثرة لجهود مـضنية ملا كان التقدم العلمي والتكنولوجي والحض

للعديد من املبدعني، فإن العمل عىل استمرار هذا التقدم مرهـون بتفجـري املزيـد مـن الطاقـات 

ّاإلبداعية الكامنة لدى األفراد؛ إذ إن هذا التقدم يتمخض عنه مشكالت يف شـتى منـاحي الحيـاة 

إعـداد  إىل حلول إبداعية ال تتـأىت إالّ مـن خـاللاالقتصادية واالجتامعية والسياسية والتي تحتاج 

ًلذا فـإن االهـتامم برتبيـة اإلبـداع يعـد هـدفا . الفرد أنا كان موقعه ملواجهة مثل هذا التحديات

ًأساسيا من أهداف املؤسسات الرتبوية بدءا باألرسة مـرورا بريـاض األطفـال فاملدرسـة فالجامعـة  ً ً

وميكـن للفـرد أن . سيام املؤسسات التجارية والعـسكريةؤسسات التي تحرص عىل اإلبداع والفامل

يستدل عىل عاملية االهتامم بتعليم وتعلم التفكري اإلبـداعي مـن خـالل مراجعـة األدب الرتبـوي 

ًالنظري والتجريبي والذي شكل محورا للعديد من الدراسات والبحوث التي كشفت عـن طبيعـة 

 . فرادالعوامل التي تؤثر يف تنميته وتطويره لدى األ

 تتجه األنظـار ويف خضم التغريات املتسارعة التي أصبحت أحد املالمح الرئيسة لأللفية الثالثة،

نحو النظم الرتبوية ممثلة مبؤسساتها املختلفة لتنهض مبسؤولياتها تجاه بناء الفـرد وفـق منظـور 

 ته مـن خـالل مـساعدتربوي يستند إىل تطوير الفرد وتحرير طاقاته اإلبداعية، والتي ال تتـأىت إالّ

 . عىل النمو السوي املتوازن

ــاحي ــي يف شــتى من ــرسيع للتطــور التقن ــاع ال ــريف واإليق ــار املع ــام أن اســتمرار االنفج  ك

ــاجون ــي يحت ــع املعلومــات والخــربات الت ــة بجمي ــد الطلب ــاة قلــص دور املدرســة يف تزوي   الحي
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 للمدرسة أن تدرب الطلبة عليهـا  إليها يف سني عمرهم، وبالتايل أضحت أهم املهارات التي ميكن

يات اسـرتاتيجهي كيف يتعلمون مبفردهم، ومبساعدة يسرية من املعلم، ولعل العمل عىل تبنـي 

حديثة تثري التفكري، وتشجع العمل الذايت، يعترب من األهداف األساسية للمدرسة الحديثـة، وتـأيت 

 التعلميـة التـي - يات التعليميـةجسـرتاتييات تعليم وتعلم التفكري كواحدة من هـذه االاسرتاتيج

ًميكن أن تتبوأ مكانا مرموقا مـن بـني حركـة اال يات الفعالـة يف العمليـة التعليميـة التـي سـرتاتيجً

 .  فعالةيةاسرتاتيجكأخذت يف اآلونة األخرية تفرض نفسها 

ُإن أغلب األهداف التي تعنى بهـا املدرسـة املتطـورة هـي مـدى حاجتهـا لتنميـة التفكـري  ّ

قد، والتفكري اإلبداعي، والتفكري الحديس والتفكري املتقارب، والتفكـري التـشعيبي لـدى الطلبـة النا

وإكسابهم مهارات حل املشكالت، وتشري األبحاث الحديثة إىل أن التفكـري الناقـد ومهـارات حـل 

من األلفـاظ املـستخدمة يف %) 85(ًاملشكالت ليست مستخدمة كثريا يف غرفة الصف؛ وذلك ألن 

ّة الصف هي عىل شكل أسئلة تعمل عىل تنمية التذكر، أو تكون معادة أو سهلة، أما األسـئلة غرف

  .التي تحتاج إىل عمليات التحليل والرتكيب، والتقويم فالتوجه نحوها يشوبه الحذر

ًويف هذا السياق تعددت األطر النظرية واإلمربيقية املفرسة لتعليم التفكري واإلبـداع، بـدءا  

ًالسلويك وأعالمه، مرورا باالتجاه املعريف ومنظريه، فاالتجاه اإلنـساين وطروحاتـه بـاحرتام باالتجاه 

قدرات الفرد، وصوالً إىل االتجاه العصبي الذي قدم تفـسريات إمربيقيـة لتعلـيم وتعلـم التفكـري، 

 . تستحق التأمل والتجريب

 )De Bono(بونـو رد ديا املنظـر العـاملي الـدكتور إدوأطروحاتويف هذا املجال تعد  

 التـي وجـدت صـدى لهـا لـيس لـدى طروحـاتيف مجال تعليم وتعلـم التفكـري مـن األ

األوساط الرتبوية فحسب؛ وإمنا لدى املهتمـون برتبيـة اإلبـداع مـن مؤسـسات تجاريـة 

 ه إىل حيـز التطبيقـات العمليـة؛ مـام أفكـاروصناعية وعسكرية، فـسخرت مفاهيميـه و
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 اخـتالفألنها جلبـت املنفعـة التـي متثلـت بزيـادة املنتجـات عـىل ؛ طروحاتعزز الثقة بهذه األ

 . أشكالها

وكنتيجة للخربة واملامرسة يف حقل التدريس الجامعي والتدريب العميل، فقد حـرص معـد 

 - ة الـدكتوراهأطروحـ والتي هي يف األصل -  ديبونوأطروحاتهذا الكتاب عىل تقديم مفاهيم و

الجانبي أو اإلبداع الجاد، مساهمة متواضعة بتعريـف القـارئ والتي جاءت تحت عنوان التفكري 

 . العريب يف أرجاء الوطن العريب الكبري مباهية التفكري واإلبداع من وجهة نظر ديبونو

اإلبـداع الجـاد مفـاهيم وتطبيقـات، يف : من هذا املنطلق ولدت فكرة كتاب يحمل عنـوان

لعميل يف مختلف مناحي الحيـاة عامـة، وبخاصـة محاولة إليجاد التكامل بني النظرية والتطبيق ا

 . املناحي الرتبوية

 : وقد تكون هذا املؤلف من سبعة فصول

 الذي حمل عنوان مقدمة إىل دراسة التفكري اإلبداعي، حيـث تعـرض تناول الفصل األول

تفكـري إىل املبادئ التعليمية يف تطوير العمليات العقلية، ومفهوم التفكري اإلبداعي، ومستويات ال

اإلبـداع وحـل املـشكالت، ومهـارات التفكـري اإلبداعي، ومكونات التفكري اإلبـداعي، والعالقـة بـني 

 الوظيفي، وتطوير الشخصية املبدعة،) التثبيت( واالستقرار اإلبداعي، واإلبداع واملعرفة، واإلبداعية

 .ُواملناخ املشجع للتفكري، واإلبداع يف غرفة الصف

 الذي عنون بـربامج تعلـيم التفكـري، حيـث تعـرض ألبـرز بـرامج ينتناول الفصل الثافيام 

 وبرنـامج ،ري لتوجيـه االنتبـاهتعليم التفكري لديبونو من مثل برنامج كورت، وبرنامج أدوات التفك

خرى منها برنامج تريز، وبرنامج عـادات تعريف القارئ ببعض الربامج األثم ري البارع، ومن التفك

  .العقل
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؛ حيث تم التعريف بالـدكتور ديبونـو، ومـن الفصل الثالثلجاد فقد حفل به ّأما اإلبداع ا

 وهـام التفكـري الجـانبي، والتفكـري العمـودي واألمنـاط، ومفهـوم ،ثم التعـرض ملكونـات التفكـري

السيطرة الدماغية، واملبادئ األساسية لإلبـداع الجـاد، ومـصادره، ومفـاهيم خاطئـة عـن اإلبـداع 

هارات اإلبداع الجاد، والتفكري خارج الصندوق، ثم اختتام الفصل بعرض الجاد، ومن ثم التطرق مل

 . ما توافر من دراسات بحثية عن التفكري الجانبي

ية الرتكيـز، والـدخول اسـرتاتيجيات اإلبداع الجاد، وهي اسرتاتيج تناول الفصل الرابعفيام 

يات سـرتاتيجم إثـراء هـذه االية الحـصاد، وقـد تـاسـرتاتيجًالعشوايئ، والبدائل، والتحدي، وأخـريا 

 . بتطبيقات تربوية مناسبة

ّ؛ إذ تـم التعـرض إىل مفهـوم الفصل الخـامسّأما قبعات التفكري الست فقد تم تناولها يف 

ودالالت كل قبعة من قبعات التفكري الست بالتفـصيل مـن جميـع الجوانـب التـي تعمـل عـىل 

 التطبيقي الذي حفـل بهـا هـذا /اء العميلتكوين فهم واضح لدى القارئ، إضافة إىل عملية اإلثر

 . الفصل، سواء من موقف حياتية أم من مواقف دراسية منتقاة من املناهج الدراسية

وملا كان أحد أهداف هذا املؤلف العمل عىل إيجاد التكامـل املعـريف بـني الطـرح النظـري 

بتطبيقـات عمليـة ُ الذي عنون بتطبيقات تربوية الفصل السادسوالطرح التطبيقي فقد تضمن 

 مناشط الحياة لتجسد مناذج تطبيقية يف تعليم وتعلم التفكري من وجهة نظر /يف مختلف مناحي

  والـتامرين التـي تعمـل عـىل تكامـل الـصورة بـني النظريـة،ديبونو، من حيث عرض التطبيقات

 . والتطبيق

ــم جــاء  ــد ت ــتعلم فق ــدى امل ــة ل ــارص املعرف ــى تكتمــل عن ــسابعوحت ــذي الفــصل ال   وال

 ًعــالج موضــوع قيــاس اإلبــداع الجــاد يف محاولــة مــن املؤلــف لتقــديم مــا هــو متــوافر عامليــا 

 



 
 املقدمــة

 
 

 17  

 

ًمن مقاييس تقيس مهارات اإلبداع الجاد، مربزا النقص الكبري يف هذا املجال الحساس من جوانب 

  .اإلبداع الجاد

تقـدير إىل الـشكر والعرفـان وال وال يفوتني وقد شارف هذا املؤلف عىل االنتهاء من إسداء

كل ساهم يف تقديم مد يد العون يف إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكر األساتذة املتخصصني الرواد 

ًالذين نهلت من معني علمهم وخرباتهم عرب مؤلفاتهم وأبحاثهم الرصينة يف هذا املجال، وأوجهـه 

ن تـرشفت بتـدريبهم يف  واملتدربني الذي، إىل طلبتي يف كلية العلوم الرتبويةًأيضاالشكر واالمتنان 

 الـلــهمواقع مختلفة؛ إذ كان لتنوع خرباتهم كبري األثر يف شـحذ همتـي وإثـراء خـربيت، فجـزاهم 

 . عني كل خري

ّوإنني إذ أضع هذا املؤلف بني يدي كـل مهـتم بالجديـد النـافع يف ميـدان اإلبـداع الجـاد؛ 

 - ميـدان العمليـة التعليميـة ليحدوين األمل أن أكـون قـد سـاهمت بلبنـة بنـاءة يف بنـاء وإثـراء

ّالتعلمية، ويف الوقت نفسه فإن أميل كبري أن يتفضل كل من يطلع عليـه مـن أسـاتذة جامعـات 

وطلبة دراسات عليا ومعلمني ومهتمني يف مجال اإلبـداع الجـاد أن ميـدنوين مبالحظـاتهم البنـاءة، 

ستقبل إن شـاء العـيل والتي ستجد مني كل رحابة صدر للعمل عىل تطـوير هـذا املؤلـف يف املـ

 . القدير

 ... من وراء القصدالـلـهو
 املؤلف 

 محـمد بكـر نوفـل. د 

 2008/ األول من أيار 

 األردن/ عامن  
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 الفصل األول 
 مقدمة إىل دراسة التفكري اإلبداعي

An Introduction to the Study Creative Thinking 
 

1 
 

 متهيد 

ايض وبدايات األلفية الثالثة التي نعيش فيها تغريات متـسارعة يف شهدت نهايات القرن امل 

شتى ميادين املعرفة اإلنسانية؛ نتيجة التقدم العلمي الهائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

حتى أصبح هذا التقدم أحد مالمح العرص الذي يواجه اإلنسان، مام جعل هـذه التغـريات تفـرز 

لكمية والنوعية يف مختلف مجاالت الحياة، ألقت بظاللها عىل النـواحي مجموعة من املشكالت ا

األمر الذي زاد من التحديات التي يواجههـا أفـراد املجتمعـات . االقتصادية واالجتامعية والرتبوية

ًاملختلفة، والتي تتسم بالتعددية والتنوع، مام زاد من املسؤوليات امللقاة عىل عـاتق األفـراد كـام 

ث تعقدت عملية اتخاذ القرار يف ظل البدائل املطروحة لحـل املـشكالت التـي تواجـه ًونوعا، حي

املجتمعات يف ضوء معايري الجودة العاملية التي أوجدت روح املنافسة لتحقيق التميز واإلبداع يف 

ًاملنتج أيا كان نوعه؛ مام فرض واقعا جديدا تطلب التعامل معه من خالل العمل الحثيـث لحفـز  ً ً

لقـد أصـبح  .ات العقلية وترجمتها إىل سلوكيات إبداعية تسهم يف مواجهـة الواقـع الجديـدالقدر

التحدي الحقيقي للنظم التعليمية هو إعداد اإلنـسان القـادر عـىل مواجهـة تحـديات املـستقبل 

 ). Morrison,1998(والتفاعل بإيجابية مع متغرياته ومستجداته 

ــك ــع ذل ــت  وم ــة التقل مازال ــنظم التعليمي ــة ال ــا الطلب ــن خالله ــتعلم م ــي ي ــة الت  يدي
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مختلف املواد الدراسية تتم بشكل آيل تعتمد عىل الحفـظ والتلقـني؛ إذ تقـدم املعلومـة جـاهزة 

للطالب يك يقوم بالتعامل معها دون استيعاب أو معالجة لها يف أغلب األحيان، وقد قاد هـذا إىل 

معـات وهـذا مـا أكدتـه دراسـة بوجـود  يف املـدارس والجا»بالرتبيـة البنكيـة«وجود مـا يـسمى 

والتـي بحثـت العالقـة بـني الطـرق التـي تتبـع يف الدراسـة ) (Boujaoude & Giulianoوجوليـانو 

والقدرة عىل التفكري املنطقـي والتحـصيل الـدرايس لـدى عينـة مـن طلبـة إحـدى الجامعـات يف 

ــصم ل ــالحفظ ال ــا ب ــرث اهتامم ــة أك ــت الدراســة أن الطلب ــث بين ــورك، حي ّنيوي ــامدة الدراســيةً  ل

)Boujaoude & Giuliano, 1991 .( 

التعلـيم، واملتمثلـة  - يضاف إىل ذلك األدوار التقليدية التي ميارسها املعلم يف عملية التعلم

فقـد أشـارت دراسـة دي . واإلبـداعيف االبتعاد عن أساليب التدريس الحديثة التي تستثري التفكري 

)Day (تعلميـة حديثـة يف عمليـة الـتعلم  -  تعليميـةياتاسرتاتيجي إىل أن ابتعاد املعلمني عن تبن

وما زال أداء التالميذ عـىل ). Day,1994(والتعليم تؤدي إىل ضعف التحصيل الدرايس لدى الطلبة 

 .)Cotton, 2001(مقاييس مهارات التفكري العليا دون الحد املطلوب 

 الكـرويني إىل نظريـة النـصفنيمن ناحية أخرى تشري كثري من نتائج الدراسات التي استندت 

، والتي اهتمت بأمناط التفكري السائدة لـدى الطلبـة )Two Hemispheres Brain Theory(للدماغ 

ًيف املدارس والجامعات بناء عىل وظائف جانبي الدماغ، بأن التعليم يف املدارس والجامعات يركـز 

 ، من وظائف الجانب األيـرس للـدماغعىل منط التفكري التحلييل، واللغة، واملنطق الريايض، وهذه

 واملتمثلــة يف التفكــري البــرصي، واملكــاين، والحــديس، ،الجانــب األميــن للــدماغيف حــني أن وظــائف 

 والكيل، والشمويل يف تراجـع، وخاصـة الوظيفـة األهـم وهـي التفكـري اإلبـداعي، وقـد والرتكيبي،

ــست ــىل امل ــن الدراســات ع ــة م ــن خــالل مجموع ــائج م ــذه النت ــدت ه ــث تأك ــاملي، حي  وى الع

 ًبـــني ديبونـــو أن التعلـــيم يف املـــدارس يركـــز كثـــريا عـــىل التفكـــري الـــرأيس، والـــذي يتعلـــق 
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 ).De Bono, 2003(بالتفكري املنطقي والتحلييل؛ وهذا ما تفرضه الثقافة التي يعيش فيها الفرد 

الغربيـة ال أن النساء والرجـال يف املجتمعـات ) Ornstein,1997(أورنستني  كام بينت دراسة

ًيستخدمون إالّ نصفا واحدا من جانبي الدماغ، ولذلك فهم يستغلون نصف إمكانيـاتهم العقليـة،  ً

وأشارت الدراسة نفسها إىل أن الرتكيز يف املجتمعات الغربية يتمثل يف التفكري املنطقي، والجانب 

 أن هنـاك إهـامالً ًاللغوي؛ نظرا للتدريب الجيد عىل توظيف الجانب األيرس من الـدماغ، يف حـني

 .يف وظائف الجانب األمين للدماغ

 الغـريب التـي قارنـت بـني التفكـري )Wonder & Blacke,1992( ونـدر وبـالك أظهـرت دراسـة

والتفكري الرشقي، أن املجتمعات الغربية متيل إىل التفكري املنطقي، بينام املجتمعات الرشقية متيل 

 .إىل التفكري الحديس اإلبداعي

أن السيطرة الدماغية تظهر لدى الطلبة يف املدارس نتيجة ) Dunn( دن رت دراسةبينام أشا

الطرق التعليمية املتبعة من املعلمني والتي تركز عـىل جانـب واحـد مـن الـدماغ وهـو الجانـب 

 .)Dunn,1998(األيرس 

 يف نظريـة التي استقصت طبيعة أساليب التفكري كـام وصـفت) Zang( زانق وكشفت دراسة

لـدى عينـة مـن طلبـة إحـدى ) Theory of Mental Self - Government(العقـيل الـذايت الـتحكم 

الجامعات األمريكيـة، أن أسـاليب التفكـري الـسائدة لـدى هـؤالء الطلبـة تتعلـق بـنمط التفكـري 

 ). Zang,2002(التحلييل يف ظل غياب منط التفكري اإلبداعي 

ــام ــة، يتن ــة الرتبوي ــال العملي ــع لح ــذا الواق ــل ه ــربني ويف ظ ــدى امل ــوي ل ــساس ق  ى إح

ــارات ــيم مه ــي تعل ــيم يف مختلــف أنحــاء العــامل بــرضورة تبن ــتعلم والتعل  واملهتمــني بقــضايا ال

ـــق ـــواد الدراســـية وف ـــف امل ـــات، يف مختل ـــدارس والجامع ـــداع يف امل ـــرامج اإلب ـــري وب   التفك
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ستجدات يف  أسس علمية ومنهجية؛ لتلبية الحاجات الرضورية للفرد واملجتمع، بغية مواكبـة املـ

عرص رسيع التغري يف مختلف مناحي الحياة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية لتمكني الطلبة من 

التكيف مع طبيعة هذه املتغريات الكميـة والنوعيـة التـي تعـصف بهـا ريـاح األلفيـة الجديـدة 

)Cotton,2001 .( 

الهائلة يف بنائه  االكتشافات، نتيجة )Brain decade(ًلقد تم إعالن عقد التسعينات عقدا للدماغ 

 يف تـاريخ البـرشية، حتـى ًووظائفه خالل العرش السنوات املاضية، والتي يفوق كثريا ما عـرف عنـه

ميكن القول أن الـدماغ البـرشي يشء فريـد يف الكـائن الحـي سـواء كبنيـة أو منظومـة وظـائف، 

قـل ال مياثلـه أي يشء آخـر فروابطه ودينامياته، أو منـط أدائـه لوظائفـه، وعالقتـه بالجـسم والع

 ).Jensen, 2001(تعامل معه العلم حتى اآلن 

كام تشري أبحاث الـدماغ الحديثـة أن البـرشية عـىل عتبـة ثـورة جديـدة يف تطبيـق نتـائج 

التعلـيم، ومـن املحتمـل أن تقـود نتـائج  - األبحاث املنبثقة عن علوم الدماغ عىل عملية الـتعلم

ًتغريات مهمة يف مختلف مجاالت العملية الرتبوية بدءا من أوقـات األبحاث املتعلقة بالدماغ إىل 

التعليم، وأمنـاط التفكـري أسـاليب التقـويم، والبيئـة  - يات التعلماسرتاتيجًالدوام املدريس مرورا ب

 ).Jensen,2001(الصفية 

 أن إعـداد إىل يف دراسته التي هدفت إىل تعزيز التعلم املستند إىل الـدماغ،) Robin(روبني  فقد أشار

هـذا اإلعـداد يتـضمن طـرق  املعلم الناجح هو أحد املهام التي يتعهد بها الرتبويون يف ظل أبحـاث الـدماغ،

 يات جـذب انتبـاه الطلبـة، وطـرق تـشجيع الـذاكرة والتـذكراسـرتاتيجإعداد املتعلم، وإدارة مناخ الصف، و

)Robin,2002(. 

 وعلامء األعصاب من جهـة أخـرى، أعلـن نفـر مـن ونتيجة التعاون املثمر بني علامء النفس من جهة

علامء علم نفس التعلم أن الذي يتعلم هو الدماغ، بل هو الخلية العصبية، وأن الـتعلم تفكـري، وأن الـتعلم 

 ).2003الرمياوي، ( تذكر، وأن التعلم معالجة للمعلومات، وبالتايل هو وظيفة من وظائف الدماغ
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األعصاب برزت نظريات جديدة يف علـم نفـس الـتعلم ونتيجة جهود علامء النفس وعلامء 

حيث بني أصحاب هذه ) Brain Based Learning(والتعليم منها نظرية التعلم املستند إىل الدماغ 

ً، أن الدماغ مزود فطريا مبجموعة مـن القـدرات الكامنـة )Cain & Cain,2002( النظرية كني وكني

 عىل تحليل البيانات والتأمل الـذايت، وقـدرة ال متناهيـة منها القدرة عىل التنظيم الذايت، والقدرة

إىل صوغ مبادئ نظريـة الـتعلم املـستند إىل ) 2002(عام  عىل اإلبداع واالبتكار، وانتهى كني وكني

 : الدماغ عىل النحو اآليت

 .الدماغ والعقل والجسم وحدة ديناميكية: الدماغ نظام حيوي 

 .العقل اجتامعي/ الدماغ  

 ً. الدماغ عن املعنى فطريايبحث 

 .البحث عن املعنى يتم بوساطة األمناط 

 .االنفعاالت والعواطف حاسمة يف تشكيل األمناط 

 ً.يدرك الدماغ ويبدع الجزء والكل تلقائيا 

 .التعلم يحتاج إىل كل من االنتباه املركز واإلدراك الجانبي 

 .يدخل يف عملية التعلم كالً من الوعي والالوعي 

 .ينظم الدماغ الذاكرة بطريقتني، املكانية واالستظهارية 

 .التعلم منايئ 

 التعلم املعقد ينمو ويتطور من خالل التحدي ويكبح من خالل التهديد 

 كل دماغ منظم بطريقة فريدة 

فوائد توظيف نظرية التعلم املستندة إىل الدماغ يف العمليـة الرتبويـة  وقد لخص كني وكني

 ):Cain & Cain,2002(و اآليت عىل النح

 .متكن الطلبة من حل املشكالت بطرق مختلفة -1
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 .تعمل عىل تنمية الحوار واملناقشة يف الغرفة الصفية -2

 .تدفع الطالب إىل املشاركة يف صنع القرارات -3

 .تجعل عملية التعلم من أجل الفهم -4

 .تسهم يف تكوين خربات املتعلمني -5

ًية املتعلمني من التعامل مع أكرث من عمل يف الوقت نفسه؛ نظـرا لقـدرة متكن هذه النظر -6

 . الدماغ الديناميكية

بناء عىل هذه املعطيات اتجهت حركات التطوير الرتبوي يف كثري من بلدان العامل إىل إعادة 

 النظر يف خطط وبرامج العملية الرتبوية كاملة؛ بهدف متكني هذه املجتمعات من إعداد أجيالهـا

إذ إن البرشية أخـذت تقـرتب مـن ولـوج عـرص  املستقبلية القادرة عىل مواجهة هذه التحديات،

جديد ميكن وصفه بعرص املجتمعات املبدعة، بعد أن تجاوز عدد غـري قليـل مـن دول العـامل مـا 

اصطلح عىل تسميته بعرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من ناحيـة أخـرى بـدأت تظهـر يف 

ًالذي يعكس منحى تكامليا يضم بني ثناياه ) Creatology( علم جديد هو علم اإلبداع األفق معامل

مجموعة من العلوم مثل علم النفس، وعلم االجتامع، وعلم الحاسوب، وعلوم الطب واألعـصاب 

  ).2002جروان، (

 مـع عمليـة إن رضورة مواجهة تحديات العرص فرضت عىل املربني ومتخذي القـرار التعامـل

التعليم كعملية تستمر مع الفرد كحاجة، ورضورة لتسهيل تكيفه مع املـستجدات التـي  - مالتعل

، »تعلـيم الطالـب كيـف يـتعلم«يواجهها يف محيطه الذي يعيش فيه؛ ومن هنا تكتسب شعارات 

 يف طياتهـا مـدلوالت هامـة تنبـئ  أهميـة بالغـة؛ ذلـك أنهـا تحمـل»تعليم الطالب كيف يفكـر«و

دعـوة املؤسـسات الرتبويـة ممثلـة باملـدارس بـرزت اد والجامعـات، مـن هنـا مبستقبل أفضل لألفـر

 التدريسية التـي تقـدمها للطلبـة مـساقات لتعلـيم والجامعات للعمل عىل تضمني الخطط والربامج

 .)1999 ، جروان(التفكري واإلبداع 
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ت يف السياق نفـسه إىل أن تعلـيم مهـارات التفكـري مبـا فيهـا مهـارا) (Goughويشري كوف 

ّالتفكري اإلبداعي بات أمرا رضوريا للمتعلمني؛ يك يتكيفوا مع متطلبات عامل رسيع التغـري، حيـث  ً ً

أن حاجتهم املستقبلية تتمثل يف معالجة املعلومات الجديدة؛ ألن املعلومات دون آليـات خاصـة 

ىل إعادة عىل من يبحث عن املعلومة أن يعمل عًمبعالجتها تصبح عبئا عىل من ميتلكها، لذا يجب 

 العليا، ومن ثم يخرجها مبا يتوافق مع أمنـاط تفكـريه؛ إذ إن معالجتها من خالل العمليات العقلية

خالل تلقـي املعلومـات وخزنهـا يف الـدماغ قـد زال وانتهـى، ودخلنـا عـرص عرص مالمسة املعرفة من 

 اإلبـداعي التـي  التي تعمل عىل إطالق طاقة اإلنسان لتطـوير مهـارات التفكـرياملعرفة اإلبداعية،

 ).Cotton, 2001(تعمل عىل متكني األفراد من مواجهة املشكالت والتحديات املستجدة 

يعد تعليم التفكري اإلبداعي من األهداف الرئيـسة للرتبيـة يف األلفيـة الثالثـة، حيـث أكـد 

 والعـرشين التقرير الذي أعده خرباء اليونسكو إىل اللجنة الدولية املعنية بالرتبية للقـرن الحـادي

 :ما ييل) نتعلم لنكون(تحت عنوان 

ــد ... « ــل يف التجدي ــسة يتمث ــه الرئي ــد محركات ــدو أن أح ــري، يب ــديد التغ ــامل ش يف ع

االجتامعي واالقتصادي عىل السواء، يجب إفـساح املجـال للخيـال واإلبداعيـة، فهـام 

 سيمثالن أوضح مظاهر حرية اإلنسان؛ إذ إن القـرن الحـادي والعـرشين بحاجـة إىل

هذا التنوع يف املواهب والشخصيات يف أي حضارة كانت، فينبغي والحالـة هـذه أن 

تتاح لألطفال والشباب جميع الفرص املمكنة لالكتشاف، والتجريب الجاميل، والفني، 

والريايض، والعلمي والثقايف، واالجتامعـي، ليكملـوا العـرض الجـذاب ملـا اسـتطاعت 

 ). 2000شبيب،  (» يف هذه املجاالتاألجيال السابقة أو الراهنة إبداعه

ـــه أظهـــرت دراســـة كـــنت ـــسياق ذات ـــي ) Cotton( ويف ال ـــت الت ـــا مـــن ) 56(تناول  ًبحث

ـــذه ـــملت ه ـــث ش ـــة بحي ـــاث وصـــفية، ونظري ـــات ألبح ـــة ومراجع ـــارير بحثي  ضـــمنها تق
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ً الدراسة جميع مراحل التعليم بدءا من التعليم االبتـدايئ واإلعـدادي، والثـانوي، وحتـى التعلـيم 

لجامعي، كام ضمت الدراسـة تحليـل مختلـف املـستويات العقليـة للطلبـة مبـن فـيهم الطلبـة ا

املوهوبني، كام تناولـت الدراسـة معظـم مهـارات التفكـري اإلبـداعي، وقـد أسـفرت نتـائج هـذه 

 : الدراسة عن التوصيات اآلتية

 .رضورة الرتكيز عىل تقنيات مهارات التفكري اإلبداعي - أ  

  برامج التفكري اإلبداعي ضـمن بـرامج خاصـة، وكمثـال عـىل هـذا التوجـهأهمية توظيف -ب

 .لديبونو) CORT(برنامج كورت 

  .إن تدريس مهارات التفكري اإلبداعي يحسن التحصيل األكادميي -ج

ّأدى االهتامم بتدريس برامج مهارات التفكري اإلبداعي املختلفة إىل تحسني أداء التالميذ يف  -د 

 ).Cotton,2001(ّدرسية، وإىل تحسن الذكاء االختبارات امل

  املبادئ التعليمية يف تطوير العمليات العقلية

Instructional Principles for Developing Intellectual Processes  

) Cognitive Research Literature (األبحاث املعرفية هناك خمس قواعد رئيسية تنبثق عن أدب

تنمية العمليات العقلية، وهذه املبـادئ تـدعو لجعـل عمليـات التفكـري ُوالتي تؤكّد عىل رضورة 

والتعليم أكرث سهولة باالعتامد عىل األبنية املعرفية للطلبة، وتيسري عمليـات معالجـة املعلومـات، 

ًوجعل التفكـري ناقـدا وأكـرث عمقـا ّوالقامئـة التاليـة تحـدد املبـادئ والقواعـد املنطقيـة املعـززة . ً ُ ً ُ

 :Johnson, 2004)(لعقلية للعمليات ا

 مساعدة الطلبة عىل تنظيم معارفهم : املبدأ أول
 Knowledge Help Students Organize Their 

ــات ــن املعلوم ــرية م ــات كب ــة كمي ــىل معالج ــادرون ع ــرباء ق ــاث أن الخ ــائج األبح ــرت نت   أظه
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. علومات كثريةُعند حل املشكالت، عىل عكس املبتدئني الذين ترهق عقليتهم نتيجة ملواجهتهم م

ّوحتى يحسن املعلم العمليات العقلية عنـد طلبتـه عليـه أن يقلـل مـن حمـل الـذاكرة العاملـة  ُ ُّ

ّيستطيع أن ينمي قدرتهم يف التعلم وحل املشكالت لديهم؛ حتى) عبء الذاكرة( ُ. 

اسـتخدام الـذاكرة الخارجيـة،  )عبء الذاكرة(وإحدى طرق تخفيف حمل الذاكرة العاملة 

ّيقة متكن املفكرين من حل املشكالت، واالحتفاظ بطريق يعرفهم إىل أيـن توصـلوا يف فهذه الطر ّ ُ ّ ّ ُ

ّعملهم، وبذلك يصبح حمل الذاكرة العاملة أيـرس وأقـل، والـذاكرة الخارجيـة ميكـن أن نـصورها 

ومـن . بأبسط صورها كقامئة بأدوات املرشوع أو بأعقد صورها كنموذج معّقد للنظام االجتامعي

) Concept Map(ملتعلقة بالذاكرة الخارجية تعليم الطلبـة اسـتخدام التخـريط املفـاهيمياألمور ا

 .ملساعدتهم عىل تنظيم معلوماتهم

 Build on What Students Already Know  البناء عىل معارف الطلبة: املبدأ الثاين

ّرصحــت نظريــات الــتعلم  ّ)Learning Theories( رفــة ّبــأن قابليــة اكتــساب واســتخدام مع

 -ّجديــدة يتــأثر وبــشكل كبــري باملعــارف الــسابقة للمتعلمــني ذات العالقــة بــاملوقف التعليمــي

ّفالطلبة يستخدمون هذه املعارف لتفسري وفهم ما يقـدم لهـم يف كـل موقـف. التعلمي فـإذا مل . ُ

يف فهـم وتـذكّر املحتـوى يحرض الطالب للـصف ولديـه املعرفـة املناسـبة فإنـه سـيواجه صـعوبة 

ّيف الـذاكرة، ودون هـذا املثبـت يف ّ فاملعرفة الالزمة مبثابة املثبت الذي يحتفظ باملعلومات الجديد، ُ

ّذاكرة الطالب فإن املعلومات الجديدة سوف تتطاير، وحتى يكون التعليم فاعالً عـىل املعلـم أن 

ّيتأكّد أن الطلبة لديهم املعرفة الالزمة التي يحتاجوها للتعلم الجديد ّ . 
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   عملية معالجة املعلومات) تسهيل(تيسري : لثالثاملبدأ ا
Facilitate Information Processing  

ّدلت أبحاث علم املعرفة أن طريقة تعلم اليشء تتأثر فـيام بعـد باسـتخدام تلـك املعـارف  ّ ّّ

ّعنـد تعلمهـا، لـذلك تـصبح عمليـة ) Brain(ُفاملعرفة الجديدة تَفهرس داخـل الـدماغ . وتوظيفها

 سهلة عند الحاجـة، ففهرسـة املعلومـات يف الـذاكرة مـشابهة السـتخدام البطاقـات يف اسرتجاعها

. فهرسة كتب املكتبة، فمن خالل نظام الفهرسة نستطيع تحديد مواقع الكتب وإيجادها بسهولة

ّعىل أساس فهرسة املعلومات الجديدة بطرق تـضمن إمكانيـة ًبناء عىل ذلك، يجب أن يتم التعليم 

يات تـسهيل معالجـة املعلومـات تـدعم التعلـيم مـن خـالل اسرتاتيج ف.عند الحاجةالوصول إليها 

ّاألدوات املكتوبة، واللفظية، واملرسومة، وتزودنا بأشكال ومخططـات للمحتـوى املعـريف الجديـد،  ّ

 .واستخدام سيناريو واقعي لألمثلة والنشاطات التي تالمس اهتامم وخربات الطلبة

ّالتفكري املتعمق) يلتسه(تيسري : املبدأ الرابع ُ   facilitate Deep Thinking 

ّإن أي أسلوب تعليم يقود وميكن الطلبة من االنهامك فيه بقوة سيساعدهم عىل اكتـساب  ّ ُ ّ

الحصيلة التعليمية املقصودة؛ فالتفكري العميق يزيـد وضـوح املعلومـات الجديـدة لـدى الطلبـة 

ن أفضل طرق تعليم الطلبـة التفكـري إتاحـة وم ويساعدهم عىل فهمها واسرتجاعها بشكل رسيع،

ّإمكانية التوسع يف املادة، من خالل العمل عىل إضافة تفاصيل دقيقة وشاملة للامدة أو املفاهيم  ّ ّ

العميق يشري إىل توسيع حدود إدراكات الطالب يف معنى املادة ّوبشكل عام فإن التفكري  .املتعلمة

ى، مـن خـالل عمليـة املعالجـة العميقـة التـي تـتم يف  باملعلومـات األخـروتحديد عالقة معلومة

ّ عمليـات التنبـؤ والتـساؤل عـن هـذه املفـاهيم ًأيـضاويتـيح التفكـري العميـق . القرشة الدماغية

ّاملتعلمة، ويعد التعلم التعاوين من التقنيات التي تدفع الطلبة للتفكري املتعمق ُ ّ ُ . 
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  Make Thinking Processes Explicit  ًةالتفكري واضحعمليات جعل : املبدأ الخامس

ًيبدو أن هناك إجامعا متزايدا بني البـاحثني واملعلمـني عـىل رضورة تعلـيم الطلبـة بـشكل  ً

فعنـد  مفهـوم مـا وراء املعرفـة، واسـتخدام عمليـات مـا وراء املعرفـة،: واضح ورصيـح كـالً مـن

ّاستخدام التعليم املبارش عىل املعلم أن يعلـم اال ملهـارات لـيس فقـط عـن طريـق يات واسـرتاتيجُ

ومن .  سبب استخدامها وكيفية استخدامها ووقت استخدامهاًأيضاتفسريها النظري، وإمّنا توضيح 

صـنع القـرار، وحـل املـشكالت، والتخطـيط، : املهارات التي تساهم يف تقنيـات التعلـيم الـصفية

ّفالتعليم املبارش لهذه املهـارات سيحــسن مـن . والتقويم، والتأمل ََ أداء الطلبـة بـشكل عـام عـن ُ

باختـصار ميكـن أن . طريق تعليمهم كيف يتعلمون وليس عـن طريـق تعلـيمهم مـاذا يتعلمـون

ّإذا أعطيت شخصا سمكة فإنه سيأكل ليوم واحد ولكـن إذا «: نصف هذا األسلوب باملثل الصيني

 .»ّعلمته كيف يصطاد فإنه سيأكل طوال عمره

  Creative Thinking Concept مفهوم التفكري اإلبداعي

والبحـوث عىل الرغم من كرثة استخدام مفاهيم اإلبداع وتداوله يف العديد مـن الدراسـات 

ًا واضحا بني الباحثنياختالفالعلمية، إالّ أن املتتبع لهذه املفاهيم يلمس فيها   عىل تبني مفهوم موحد ً

بحث العلمي ؛ إذ قـد يفـيض ظاهر املرغوبة يف مجال الللتفكري لإلبداعي، والذي قد يكون من امل

إىل املزيد من البحث واالستقصاء، وبالتايل يجعل العقل البرشي يف حركة انشغال دامئة يف البحث 

 . االستقصاء املعريف

 Creative Thinking in Psychology مفهوم اإلبداع يف علم النفس

ــ  داعي قــدّإن مراجعــة دقيقــة للدراســات والبحــوث التــي اهتمــت بدراســة التفكــري اإلب

ــصل   ــا ي ــداعي، ورمب ــري اإلب ــوم التفك ــات ملفه ــن التعريف ــري م ــدد كب ــود ع ــن وج ــضت ع  ٍأف
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 أساليب القيـاس املـستخدمة اختالفاألمر إىل وجود عرشات من التعاريف، وقد ترتب عىل ذلك 

 املفهوم، وبوجه عام فإن هذه التعريفات املختلفة التـي ختالفًيف قياس التفكري اإلبداعي نظرا ال

جتهد الباحثون وقدموها للرتاث السيكولوجي بناء عىل دراساتهم وبحوثهم ميكـن إيرادهـا عـىل ا

 : النحو اآليت

بأنه نشاط معريف يشتمل عىل تطـوير التفكري اإلبداعي ) Feldhusen,1998(عرف فيلدهوزن ُي 

قبـة واستخدام قاعدة معرفية كبـرية مـن املعلومـات ومهـارات التفكـري واتخـاذ القـرار، ومرا

 .العمليات ما وراء املعرفية، وميتاز هذا النمط من التفكري بأنه متعلم

التفكري اإلبداعي عىل أنـه نـشاط إدرايك تنـتج عنـه طريقـة ) Solso, 2001(فيام عرف سولسو 

وهذا التعريف ال يعمـد إىل . جديدة، أو غري مألوفة يف رؤية مشكلة أو إيجاد حل ملشكلة ما

النـاس املبـدعني مـستندة عـىل أعـامل  من ًا منفعية، بالرغم من أن كثريتقييد األفراد بأفعال

اخرتاع نافع أو هادف، أو كتابة، أو تأليف، أو الخروج بنظرية ما كانوا قد أبدعوا إىل األغلب 

 .فيها

الفرد املبدع بأنه الـشخص ) Gardner(ّبينام عرف جاردنر  

ئلة ًالذي يـتمكن مـن حـل املـسائل دامئـا، ويعـرف األسـ

الجيدة يف حقل ما بطريقة مبتكرة وغري متعارف عليهـا، 

. بحث تصبح يف نهاية األمر مقبولة يف محيط ثقايف معني

اإلبداعيـة التـي (ويشري هذا املفهوم إىل عدم ما يـسمى 

فالنـاس مبـدعون يف مجـال مـا ). تخدم جميع األغـراض

ًوليس يف كل املجاالت، ولكن حتى تكـون مبـدعا يجـب 

 ً.بداع مقصوداأن يكون اإل
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ً ال يعتـرب عمـالً إبـداعيا ًا جديدًفمثالً انسكاب كمية من األلوان بالصدفة لينتج عنه تعميام

حتى يدرك الفنان احتاملية أو إمكانية الحادث أو يستخدم أسلوب السكب بشكل متعمد لخلق 

 ). Woolfolk,2001(أعامل جديدة 

عمليـة : هـو) Torrance( والتفكري اإلبداعي كـام يـراه تـورنس 

والثغــرات، وعــدم تحــسس للمــشكالت وإدراك مــواطن الــضعف 

 عن الحلول التي ميكن التنبؤ االنسجام والنقص يف املعلومات، والبحث

بها، وإعادة صوغ الفرضيات يف ضـوء اختبارهـا بهـدف توليـد حلـول 

جديدة من خالل توظيف املعطيات املتوافرة، ومن ثـم نـرش النتـائج 

 ).Torrance,1993(خرين وعرضها عىل اآل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )The Father of Creativity(مل تورنس أب التفكري اإلبداعي ِالعا

 .من األطفال عىل التفكري اإلبداعي يف أثناء تدريبه ملجموعة



 
 الفصل األول

 
 

 32  

 

ــنام عــرف جيلفــورد   ــه ) Guilford(بي ــداعي عــىل أن التفكــري اإلب

 املرونـة، ومهـارة مجموعة من املهارات تتضمن مهارة الطالقـة، ومهـارة

األصالة، ومهارة الحساسية تجاه املشكالت، ومن ثم العمـل عـىل إعـادة 

  ).Guilford,1986(صوغ املشكلة ورشحها بالتفصيل 

 

 J.P. Guilford 

 

  Creative Thinking Levelsمستويات التفكري اإلبداعي

شـملت مـا يقـارب  -  أحـد علـامء الـنفس االجتامعيـني-يف دراسة تحليلية للباحث تايلور 

 تحليل مئة تعريف لإلبداع، توصل من خاللها إىل أن اإلبداع له مستويات خمس، ويـشري مانجـل

)Mangal, 2004 ( يف كتابــه املعنــون بعلــم الــنفس الرتبويــة املتقــدم)Advanced Educational 

Psychology (إىل أن تـايلور  إىل أن)Taylor( ظريــة صـنف املـستويات اإلبداعيــة الخمـس وفـق ن

)Theory(،وهذه املستويات الخمس هي :  

  : Expressive Creativityاإلبداع التعبريي   -1

 بغـض النظـر عـن نوعيتهـا أو أفكـارهذا املستوى من اإلبداع يتم العمل عىل تطوير  وفق

أصالتها،وقد يكون اإلبداع غري ذي صلة باملوضوع، وميكن تنمية مثل هذا النوع من اإلبـداع مـن 

ية العصف الذهني، ويستند هذا النوع من اإلبداع إىل القواعـد، وبالتـايل ال يرقـى سرتاتيجاخالل 

مثال ذلك رسومات األطفال التـي تتـسم بالعفويـة، ) 2005 الكناين،( إىل اإلبداع الذي نسمو إليه

 : يبني ذلك) 1(والشكل رقم 
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 مستويات اإلبداع: )1(شكل رقم   

 )35ص ، 2005الكناين،: (املصدر

 

 :  Productive Creativityاإلبداع املنتج   -2

ًالثاين من مستويات اإلبـداع يكـون الـشخص عنوانـا ألي منـتج تجديـدي،  يف هذا املستوى

حيث يعترب إنتاج أو تصميم لوحة فنية من هذا القبيل، حيث تتوافر بعض القيـود التـي تـضبط 

  .األداء املنطلق لألفراد

 اإلبداعية االخرتاعية اإلبداعية اإلنتاجية اإلبداع التعبريي
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 :  Inventive Creativityي  اإلبداع االبتكار -3 

يف هذا املستوى يظهر الفرد براعة يف توظيف أو استخدام مواد لعمل تطوير السـتخدامات 

  . أساسيةأفكارجديدة دون توافر إسهامات أصيلة يف توليد 

 :  Innovative Creativityاإلبداع التجديدي   -4

 جديـدة ألشـياء معروفـة أو يتضمن هذا املستوى من اإلبداع توليـد اسـتخدامات وظيفيـة

ويف السياق نفـسه . إبداعية جديدة أفكارمتواجدة، أو أشياء قدمية من خالل العمل عىل تخليق 

أن هذا املستوى مـن اإلبـداع يتـضمن قـدرة عـىل اخـرتاق قـوانني ومبـادئ ) 2002(يورد جروان 

 جديـدة كـارأف، أو حتى مدارس فكرية، ومن ثـم تقـديم منطلقـات و)Assumptions(ومسلامت 

يف نظـريتهام املـستندة إىل نظريـة فرويـد يف التحليـل ) Jung and Aldler( التـي قـدمها فكاركاأل

 .النفيس

 :  Emergentive Creativity) التخييل(اإلبداع االنبثاقي أو   -5

ّأما يف هذا املستوى والذي يعترب أرقى وأعىل مستويات اإلبداع، ونادرا ما يكـون أو يحـصل  ُ ً ّ
ل األفراد، وتتحقق فيه قدرة الفرد عىل الوصول إىل نظرية أو مبدأ جديد، ومن ثـم يرتتـب من قب

مدارس فكرية وازدهـار البحـوث الجديـدة، مثـال ذلـك نظريـة  عىل هذا العمل ظهور أو انبثاق

  .ألربت آينشتاين وفرويد

 :املكونات العامة للتفكري اإلبداعي 

 اإلبداعي، ذلك التعريف الذي أفضت به املراجعـة ًتعريفات شيوعا للتفكرياللعل من أكرث 

املستفيضة لألدب الرتبوي حول ما كتب عن التفكري اإلبداعي؛ إذ تـم تعريـف التفكـري اإلبـداعي 

أو مـا أطلـق عليـه ) Taylor,1993 ; 2002جـروان، ;2004 أبوجـادو،(من خالل مكوناته األساسية، 

، والشكل رقم )Dimensions of Creativity(اد اإلبداع أبع )Bullinger, et al,1996( بولينغر وآخرون

 : يوضح ذلكوميثل ) 2(
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 )Bullinger, et al,1996(أبعاد اإلبداع : )2(شكل رقم 

 

  Creative Processالتعريفات التي تركز عىل العملية اإلبداعية : النوع األول

ا إنتاج اإلبـداع، ومـن هـذه التعريفـات، ّالكيفية التي تم من خالله تشري العملية اإلبداعية إىل

ُّ لإلبداع من خالل املراحل األساسية التي مير بها املبدع مـن بدايـة العمـل اإلبـداعي )واالس(تعريف 

) اإلثبـات(والتحقـق  اإلعداد، واالحتضان، واإلرشاق: حتى نهايته، والتي تشتمل عىل أربع مراحل هي

 . يوضح ذلك) 2(والشكل رقم 

 :  بأن التفكري اإلبداعي يسري وفق أربع مراحل، عىل النحو اآليت)سواال( اقرتح

 ): Preparation(التحضري   -1

ّإن أي فعل إبداعي يستلزم تحضريا بحيث يكون هذا التحـضري عامـا وخاصـا؛ أمـا  ًّ ً ً

 التحــضري العــام فهــو يتعلــق باالختــصاص كفــرع مــن فــروع العلــم، كالهندســة مــثالً،

 هـو يـرتبط باملـشكلة املبحوثـة مبـارشة، التـي تواجـه الباحـث  بينام لتحـضري الخـاص ف

 الشخص

 . اإلدراك واملعرفة-

 .  الدافعية واالنفعال-

  السلوك-

 

 املخرجات

 اإلبداع

  الرائع

 العمليات
 ).اإلعداد( التحضري -
  اإلرشاق-
 .  اإللهام-
 ).اإلثبات(  التحقق -
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ويتـصل بـذوي ًا ويحاول أن يجد لها حالً، وهذا يقود الباحث املهتم بحل املـشكلة أن يقـرأ كثـري

ُالعالقة، ويوثق ويبحث بحثا دقيقا وجديا عن املشكلة التي يرغـب بإيجـاد حـل لهـا، ويف مجـال  ً ً

ًم بكل ما كتب سابقا نسبيا حول موضوع املشكلة التي يرغب ّالبحث العلمي عىل الباحث أن يل ً

 . بحلها

 ): Incubation(الحضانة   -2

ًتستمر هذه املرحلة لفرتة طويلة أو قصرية، وقد تستغرق لحظـات أو دقـائق، أو أيامـا، أو 

 ُوقد يظهر الحل فجأة يف الوقت الذي تكون فيه املشكلة قـد نـسيت، ًشهورا، ورمبا بضع سنوات،

أن الحل ميكن أن يظهر فجأة عرب الصياغة غري الواعية؛ ) بوانكاريه وآخرون( ويعترب بعض العلامء

 ).1989روشكا، ( إذ يأت الحل من تلقاء نفسه ودون عناء يذكر

 حـول مـدة العديـد مـن الفرضـيات) Solso, 2001املـشار إليـه يف ) (posner(ويعـرض بـوزنر 

 الحضانة متكن الفرد مـن الـتخلص مـن التعـب واإلرهـاق الحضانة، حيث تقرتح إحداها أن فرتة

املرتبط بعملية حل املشكلة، وكذلك فإن االنقطاع عن إيجاد حل للمشكلة موضـوع البحـث قـد 

نسيان أو التخلص من الطرق غري املجدية التي تحـول دون الوصـول إىل إيجـاد الميكن الفرد من 

مكن من إعاقـة إيجـاد تت الوظيفي لعمل األشياء يأن الثباحل للمشكلة، ويشري بعض الباحثني إىل 

 ومن خالل فرتة الحضانة ميكن أن ينىس األفراد الحلول القدمية التـي الحلول اإلبداعية للمشكالت،

 .كانوا قد توصلوا إليها والتي باءت بالفشل

  حيـث يتوقـع يف هـذه،تـساعد عـىل تخليـق اإلبداعيـة وتعد الحضانة من العوامـل التـي

ـــة، إن هـــذه الفكـــرة الفـــرتة  ـــصل الفـــرد إىل إيجـــاد حـــل للمـــشكالت بطريقـــة واعي  أن ي

 إننــا نــتعلم الــسباحة يف الــشتاء، ونتــزلج عــىل الجليــد«:  املــأثور)ويليــام جمــس( تــشبه قــول 
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والخالصة إن االنقطاع عن عملية حل املشكالت عند األفراد قد ميكنهم مـن إعـادة . » يف الصيف

 .)Solso, 2001(جاد لها يف تنظيم املادة، وبالتايل إي

 ): Illumination( اإلرشاق -3

ويقصد بهذه املرحلة الوصول إىل الذروة يف العملية اإلبداعية، حيث أن الفكـرة اإلبداعيـة 

ٍ وتبدو املادة أو الفكرة كأنها قد نظمت تلقائيا دون سابق تخطيط، وعندئـذ يتـضح ،تظهر فجأة ً ُ

ًكل ما كان غامضا ومبهام ً. 

اريخ االخرتاعات العلمية املبدعة يدلل عىل وجود هذه املرحلة؛ حيث توصـل جـاوس ّ إن ت

ًوهو ابن الحادية والعرشين ربيعا إىل اكتـشاف نظريـة األعـداد املركبـة والتـي تعـد مـن أعظـم 

وتركيـب حلقـة البنـزين، ) DNA(االكتشافات يف حقل الرياضيات، كام أن اكتشاف بنيـة جـزيء 

من األمثلة عـىل الطريقـة التـي تكـون فيهـا لحظـة  ها من االخرتاعات لهيواخرتاع الهاتف، وغري

 ). (Solso, 2001اإلرشاق قد غمرت العقل بحل مبدع ملشكلة قدمية قد حريته يف 

 ): Verification( اإلثبات  -4

وهي املرحلة األخرية من مراحل العملية اإلبداعية، فهو يتضمن املادة الخـام الناتجـة عـن 

حث السابق و من االستبصار الذي يكون يف طوره النهايئ، ويف هذه املرحلة يتم إخضاع عملية الب

ًفإذا كانت هذه املادة مرشوعا فإن الباحث يتحقـق مـن . املادة للتحقيق فيام إذا كانت صحيحة

ً بنـاء عـىل املـواد الوثائقيـة املعطـاة، )كيـدروف(فقد أثبت . صالحيته من خالل التطبيق العميل
 لقـوانني السلـسة الدوريـة للعنـارص الكيميائيـة أن فـرتة اإلعـداد )مندلييف(ة باكتشاف واملتصل

ًوالتحضري دامت خمسة عرش عاما، ومتت لحظة االكتشاف يف السابع عرش من شهر شـباط لعـام 

ً، أما املعالجة فدامت ثالث سنوات تقريبا، بينام بقي التحقيق والتثبت وإقرار االكتشاف )1869( ّ

 ).1989روشكا، (ًوايل ثالثني عاما حتى موته ًعلميا ح
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، هـو األسـاس ألغلـب بـرامج )Wallas(بـأن منـوذج ) Torrance,1989 ()تـورنس(لقد أعلـن 

حيـث نالحـظ أن أول وآخـر فكـرة مـن مراحـل . التدريب عىل التفكري اإلبداعي املتـوافرة اليـوم

قـصود الهـادف، وينتهـي باإلثبـات  تقول بأن التفكري اإلبداعي يبـدأ بالتحـضري امل)واالس(منوذج 

 . ًالنقدي، ويقرتح هذا النموذج بأن التفكري اإلبداعي والتفكري التحلييل يكمالن بعضهام بعضا

فعند شعور الفرد مبشكلة ما فإنه يبدأ بجمـع املعلومـات ذات العالقـة باملـشكلة، وتعتـرب 

 وهـو عمليـة اإلعـداد بهـدف هذه الخطوة غاية يف األهمية؛ حيث أنها تعرب عـن املـستوى األول

تغذية الوعي اإلنساين باملعلومات املتوافرة، وذات العالقة باملشكلة قيد البحث والتفكـري، وبهـذا 

ميكن أن تكون املشكلة خربة ميكن اإلفادة منها وفق هذه املرحلة، و هذه تشكل مرحلة اإلعداد، 

الفرد يف مرحلة االحتضان، والظهـور وإمكانية التوقف عن التفكري املستمر يف حل املشكلة يكون 

ٍملا يبدو فجائيا من حل يكون الفرد عندئـذ يف مرحلـة اإلرشاق، ثـم يختـرب الفـرد مـا ظهـر فجـأة  ً

 .  وهي مرحلة التحقق أو اإلثبات)واالس(فيكون يف املرحلة األخرية من مراحل 

ام املفـاجئ بـشكله يعترب اإللهام من أدىن العمليات العقلية، بيد أنه حـدث منفـرد؛ فاإللهـ

النهايئ هو يشء غري عادي، ولكنه ذو معنى، حيث يتضمن اقرتانات لألجزاء املوجـودة يف الـذاكرة 

املعرفية لإلنسان، كام أن اإللهام غري مخطط له، وهنـاك مجموعـة مـن التكتيكـات أو األسـاليب 

، والتحريـك )Adding(فة ، واإلضا)Alienation(التي تحاول دعم اإللهام، أكرثها يعتمد عىل العزلة 

)Removing ( والتبديل)Replacing ( و التغيري)Exchanging (وإعادة العنارص . 

اإلعـداد، والحـضانة، (يف أغلب األحيان فإن األوجه األربعة من مستويات اإلبـداع اإلنـساين 

يبـني ذلـك ) 3(الـشكل رقـم  متر عرب مراحل جزئية، أو متر عرب مرحلة واحدة،) واإللهام، واإلثبات

)Bullinger, et al,1996(. 
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 )3(شكل رقم 

 )Bullinger, et al,1996(أوجه العملية اإلبداعية 

 البناء الخارجي

 External Constraints 

 املعلومات الخارجية
 External Information 

 التوسع
Elaboration

 التحضري
Preparation 

 التواصل
Communication

 الحضانة
Incubation

 الوعي
Consciousnes

 Inspirationإلهام 

 الوعي الفرعي 
Sub- Consciousness



 
 الفصل األول

 
 

 40  

 

 

 وبني التحـول مجموع العمليات ميكن وصفها بوساطة التغيري بني حاالت الوعي والالوعي،ًإذا 

التفكري املتباعد، وقد يكون مثة تطـور آخـر لتقنيـات وأسـاليب واالختبار، وبني التفكري املتقارب و

 جديـدة مـن الخيـال، اقرتانـات حـرة، وأحـالم أفكـارعمليات الرؤية الداخلية التي تسمح بإنتاج 

 ,Bullinger(كالذكريات، ونستنتج من ذلك أن أداء اإلبداع يعتمد عىل مستوى النشاط والفاعلية 

et al,1996(. 

 علامء القياس النفيس، وعلامء االتجاه الجشطلتي، الذين انبهـروا بفكـرة ومثل هذا االتجاه

االستبصار؛ حيث ركـزت دراسـاتهم عـىل العمليـة اإلبداعيـة، وحـل املـشكالت، وأمنـاط معالجـة 

 .املعلومات

  Creative Productالتعريفات التي تركز عىل اإلنتاج اإلبداعي : النوع الثاين

الذي يـرى أن اإلنتـاج ) Mackinnon ()ماكينون(اه هو الباحث  ومن أبرز ممثيل هذا االتج

ًاإلبداعي سواء كان علميا أم فنيا أم أدبيـا، حيـث ميكـن الحكـم عليـه مـن حيـث إيفائـه بثالثـة  ً ً

ومشكلة هذا النوع مـن التعريفـات . الجدة، واملالءمة، وإمكانية التطوير: متطلبات أساسية هي

 . التي ميكن من خاللها قبول أو رفض إبداعية اإلنتاجتكمن يف الكشف عن األسس الهامة 

 Creative Personالتعريفات التي تركز عىل السامت الشخصية لألفراد املبدعني: النوع الثالث

اإلبـداع مـن التعـرف عـىل خـصائص ّ البـد يك يتم تحسني العملية اإلبداعية بـشكل خـاص

التي تختزن ) Knowledge Memory(اكرة املعرفية إن قواعد كل العمليات اإلبداعية هي الذ. اإلنساين

والخــربات الــسابقة، والــذكريات التــي تحــدث ) Methods(واألســاليب ) Facts(معرفــة الحقــائق 

 ). Learning Processes(وتعدل باستمرار من خالل عمليات التعلم 
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) Assigned(نات هي تعيي) Thinking and Learning Processes(ّإن كل عمليات التفكري والتعلم 

  حيث يختص كل جانب من جانبي )Two Brain Hemispheres(عىل أحد النصفني الكرويني للدماغ 

ـــــدماغ مبجموعـــــة مـــــن الوظـــــائف، والجـــــدوالن  ـــــك ) 2(و ) 1(ال يعرضـــــان تل

 ). Springer&Deutsch,2003(الوظائف

 

 )1(جدول رقم 

  من الدماغوصف مخترص لنمط املعالجة املعرفية لوظائف الجانب األيرس

 وصـف مختصـر منط املعالجة املعرفية

 .يعالج املعلومات من الجزء إىل الكل بتقدم منطقي أمامي مستقيم  Linearخطي

 .يعالج املعلومات بالرتتيب من األول إىل اآلخر  Sequentialتتابعي

  Symbolicرمزي
يعالج الرموز والصور، ويحب استخدام الرسائل والحروف والكلامت، 

 .والرموز الرياضية

ًيعالج املعلومات جزءا جزءا باستخدام املنطق يف حل املشكالت  Logical منطقي ً. 

 . املرتبطة بالكلامتفكاريعالج املعتقدات واأل  Verbal لفظي

 يستند إىل الحقيقة

Reality-Based 

يعــالج املعلومــات املعتمــدة عــىل الحقيقــة، ويركــز عــىل القــوانني 

 .والتنظيامت

 

يـصف ) 2(ّأما يف حالة أن منط السيطرة الدماغية للجانب األمين للدماغ فإن الجدول رقـم 

يوضـح ذلـك عـىل ) 2(والجـدول رقـم . منط املعالجة املعرفية لوظائف الجانب األمين من الدماغ

 : النحو اآليت
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 )2(جدول رقم 

 وصف مخترص لنمط املعالجة املعرفية لوظائف الجانب األمين من الدماغ

 وصـف مختصـر منط املعالجة املعرفية

، ومن أوالًيعالج املعلومات من الكل إىل الجزء، يرى الصورة الكبرية    Holisticكيل

 .ثم التفاصيل

 .ُيعالج املعلومات دون أولوية، ويقفز من مهمة إىل أخرى  Random  عشوايئ

 .ة، واألشياء الحقيقيةيعالج املعلومات واألشياء املرئية أو امللموس  Concrete مادي

ــدو صــحيحة   Intuitive حديس ــي تب ــد أو الت ــستندة إىل تحدي ــات امل ــالج املعلوم يع

 .ّويعرف اإلجابة لكنه غري متأكد كيف تم اشتقاقها. بالشعور

 . يعالج املعتقدات كتوضيحات  Nonverbalغري لفظي

 متوجه نحو التخيل

Fantasy Oriented  

 .ًهو أقل تركيزا عىل القواعد والتنظيامتيعالج ملعلومات بإبداع، و

 

ّأنصار هذا النوع يعرفون اإلبداع يف ضوء ما يتسم به املبدعون من خـصائص متيـزهم عـن 

ومـن أنـصار هـذا . الخ.. . االستقاللية، واملثابرة، واملخاطرة،،األفراد العاديني، ومن هذه الخصائص

) الحلقات(ًن املبدعني ميتلكون ثالثا من السامت والذي يرى أ) Renzulli,1978 ()رينزويل(االتجاه 

 : املتداخلة وهذه السامت هي

 .Above average abilityالقدرة العقلية العالية وليست بالرضورة خارقة   -1

  .Task Commitmentاملثابرة عىل املهامت   -2

 Creativityاإلبداع   -3
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ة بهـدف الكـشف عـن األفـراد وقد أوجد هذا املكـون مجموعـة مـن اختبـارات الشخـصي

 . املبدعني من حيث خصائصهم املعرفية، واالنفعالية، والتطورية

ويف هذا اإلطار أجريت دراسات عدة بحثـت يف خـصائص الشخـصية املبدعـة، وفـيام يـيل 

 : ملحة عن ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسات

 :صفات الشخصية املبدعة

استقصاء الصفات التي متيز الشخصية املبدعـة، أجريت العديد من الدراسات التي حاولت 

قـامئتني ) 1995(املشار إليـه يف الـصوص ) 1981(يف عام ) Torrance(ويف هذا اإلطار قدم تورنس 

من الخصائص الشخصية املبدعة سواء اإليجابية منها أم السلبية؛ بهدف مساعدة املربني اآلباء يف 

  :عملية الكشف عنهم، وفيام ييل هذه السامت

 :خصائص املبدع اإليجابية

 والطالقـة يف املرونة يف التفكري،و ،سعة الخيالوإدراك العالقات بني األشياء، والغزارة الفكرية، 

التفكري، واملثابرة يف إنجاز املهـامت، وامللـل مـن الـروتني، وتوليـد البـدائل، وامليـل إىل املخـاطرة، 

 . واالستقاللية يف إنجاز األعامل

 : السلبيةخصائص املبدع 

ّإن توافر الخصائص السلبية لدى الطالب املبدع ميكن أن تثري النزاعات واملـشكالت داخـل 

الغرف الصفية، وبالتايل فإن معرفة املريب لها ميكن أن تفيد يف التنبؤ بوقوع مثل هذه املشكالت، 

يات رتاتيجاسـهذا من جانب، من جانب آخر فإن وعي املريب بهذه املشكالت قد يثري لديه تبنـي 

 :  وفيام ييل هذه الخصائص،تعلمية تتناغم مع احتياجات هؤالء الطالب - تعليمية
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الجدل واملناقشة، وقلة التعاون مع اآلخرين مقابل امليل إىل العمل املنفرد، والتمركز حـول 

ًالذات، واملزاجية أحيانا، وزيادة يف النشاط، والرغبة يف السيطرة، وتشتت االنتبـاه أحيانـا ، وامليـل ً

 .إىل معارضة األنظمة والقوانني

األصـيلة  إىل أن مثة مجموعة من الدراسات) Mangal,2004(ويف السياق نفسه يشري مانجل 

استقـصاء خـصائص وسـامت قام بها باحثون ثقاة يف هذا املجال، حيث تناولـت هـذه الدراسـات 

، وتـورنس )1968(ت يف عـام  التـي أجريـ)Cattell(الشخصية املبدعة، ولعل دراسات كل من كاتـل 

)Torrance ( يف عــام)(، ومكــاينون )1962Mackinnon ( يف عــام)(، وفوســرت )1962Foster ( يف عــام

 لهذا املجال من الدراسات، وقد أسفرت نتائج هذه الدراسات املبكرة عن ، شكلت األساس)1971(

 : دها عىل النحو اآليت، نور)Characteristics(والخصائص ) Traits(مجموعة من السامت وجود 

القدرة عىل التكيف، واإلقبـال عـىل املغـامرة، وذاكـرة جيـدة، واألصالة يف التفكري والتعبري، 

ٍومعرفة عامة، ودرجة عاليـة مـن الـوعي، ومثـابرة وتركيـز عـال، واسـتقاللية يف العمـل، وبـصرية 

ــة، والقــدرة عــىل  اتخــاذ القــرارات وحكمــة، ويظهــرون امللــل واالنزعــاج مــن األعــامل الروتيني

ٍباستقاللية، وطموح عال، ولديهم عقل متفتح، ولديهم درجة عالية من التوجه نحو التعامل مـع 

املشكالت، ومرونة يف التفكري واإلدراك، وطالقة يف التعبري، ولديهم إبـداع يف نقـل أثـر الـتعلم إىل 

 اعـد والتفكـري املتقـارب،جديـدة، ويبـدعون يف التخيـل أو التـصور، وتنـوع يف التفكـري املتبمواقف 

، وغيـاب الخـوف مـن عقـولهم، ويتبـاهون يف فكـاروقدرة عـىل إدراك التفاصـيل يف العمـل، واأل

 جاملية، ولديهم القدرة عىل الحكم عىل األشياء، والقـدرة عـىل الـضبط ًإبداعاتهم، وميلكون قيام

 . ًالذايت، ووعي باملسؤولية، وأخريا يتقبلون وجهات نظر اآلخرين
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 التعريفات التي تركز عىل خصائص البيئة أو املحيط الخارجي : وع الرابعالن

Characteristics of Environment and Surroundings. 

ما تأثري البيئة عىل التفكري اإلبداعي؟ هـذا الـسؤال ميكـن أن يكـون لـه عالقـة مبـستويات 

فيهـا الفـرد، تـؤثر عملية التـي يحيـا مختلفة من البيئات، كالبيئة االجتامعية، والثقافية، والبيئة ال

 االسـتثارة التـي تـدفع الفـرد إىل البيئة عىل مختلف مستوياتها يف سـلوك الفـرد مـن خـالل عمليـة

ًمامرسة عمليات عقلية متنوعة بدءا من عمليات التفكري البـسيطة كالتـذكر واملعرفـة والتطبيـق 

ومن هنا فإن البيئـة الغنيـة  .كيب واإلبداعًوانتهاء بالعمليات العقلية العليا ممثلة بالتحليل والرت

ويؤكد أنصار هـذا االتجـاه . مبثرياتها املتنوعة تدفع بالفرد إىل مامرسة العمليات العقلية املتنوعة

ًعىل أن التفكري اإلبداعي ظاهرة اجتامعية ذات محتوى حضاري وثقايف، وأن الفرد يـصبح جـديرا 

 حدود املعايري العاديـة، وبـذلك ميكـن النظـر إىل العمليـة باإلبداع إذا تجاوز تأثريه عىل املجتمع

ًاإلبداعية باعتبارها شكالً من أشكال القيادة التـي ميـارس فيهـا الفـرد املبـدع تـأثريا واضـحا عـىل  ً

 ). 2004 أبوجادو،(األفراد اآلخرين 

يـرى أن هنـاك ) 2004 أبوجـادو،(املـشار إليـه يف ) Treffinger(ويف تصنيف آخـر لرتفنجـر 

 : أربعة مكونات جوهرية لإلبداع، ميكن متثيلها عىل النحو اآليت

 

 

 

 

 )4(شكل رقم 

 )2004أبوجادو،(منوذج ترفنجر ملكونات اإلبداع 

+ املخرجات: ًرابعا العمليات التي يؤديها الفرد: ًثانيا  خصائص األفراد: أوالً

 السياق الذي تحدث فيه: ًثالثا
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أن املكون األول هو الخصائص التي يتمتـع بهـا األفـراد، والتـي ) 4(يالحظ من الشكل رقم 

، وأمناط تعلمهم، فـيام شـكل تتضمن الخصائص املعرفية، وسامت شخصياتهم، ومستوى الدافعية

ــاليب  ــة األس ــرد أو مجموع ــا الف ــوم به ــي يق ــة الت ــات املعرفي ــة العملي ــاين مجموع ــد الث البع

يات التــي يــستخدمها الفــرد يف حــل املــشكالت وتوليــد البــدائل، واتخــاذ القــرارات ســرتاتيجواال

ة الذي يجب أن يعمـل ّواملعالجة، وإدارة عمليات التفكر، أما البعد الثالث فهو السياق أو الثقاف

والعمــل ) Social Interaction(فيــه األفــراد أو املجموعــات، وتأخــذ عمليــة التفاعــل االجتامعــي 

ّأما املكون الرابع فقـد متثـل يف املخرجـات، والتـي تكـون . الجامعي تأثريات مهمة يف هذا املكون

 يف ضـوء معـايري أو  ميكـن الحكـم عليهـايحصيلة العمليات الذهنية التـي قـام بهـا الفـرد، والتـ

 . محكات معينة

 العالقة بني الذكاء واإلبداع

The Relationship Between Intelligence and Creative  

إىل أن اإلبـداع عمليـة تنطـوي عـىل يشء جديـد يتميـز ) Sternberg , 2002(يشري سترينربج 

ة وتـشكيلها واختيارهـا، بالجدة والفائدة، أما الذكاء فيعرف بأنه القدرة عـىل التكيـف مـع البيئـ

أنه إذا كـان الـذكاء يعنـى باختيـار البيئـة وتـشكيلها والقـدرة عـىل ) (Ochse,1990ويرى أوشيس 

التكيف الهادف معها، فإن هذا هو جوهر عملية اإلبداع، فحتى يتمكن الفرد من اختيـار البيئـة 

 مـستوى يجعـل عمليـة وتشكيلها، فإن هذا يتطلب القدرة عىل تخيل البيئة املناسبة للوصول إىل

 .التكيف ممكنة، باإلضافة إىل القدرة عىل تحويل هذا الوضع املثايل إىل واقع

ــاميننت  ــرى س ــريين) 1993(وي ــدى الكث ــوحي ل ــداع ت ــول اإلب ــة ح ــوث الحديث ــأنأن البح   ب

ــة األوىل ــدو للوهل ــا يب ــدا مل ــرث تعقي ــون أك ــد تك ــداع ق ــذكاء واإلب ــني ال ــة ب ــة الوظيفي  ً العالق
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قة إيجابية بني الذكاء واإلبداع، ولكن هذه العالقة متيل إىل التاليش يف املـستويات العليـا  بأنه عال

، فإن الزيادة عن ذلـك ال يتبعهـا بالـرضورة زيـادة )120(فعندما تتجاوز نسبة الذكاء . من الذكاء

 .يف اإلبداع

العالقة بني أن اآلراء قد تضاربت بني العلامء والباحثني حول ) 1996(ويشري عدس وآخرون 

ًالذكاء واإلبداع، فمنهم من يرى أن القدرة عىل اإلبداع مستقلة نـسبيا عـن الـذكاء يف حـني يـرى 

فريق أخر، أن هناك عالقة بني الذكاء واإلبداع، أما الفريق الثالث فريى أن اإلبداع عمليـة عقليـة 

اع تقـيس مـا يـسمى أن اختبـارات اإلبـد) 2002( ويف هذا السياق يـذكر جـروان . ترتبط بالذكاء

وقـد درسـت العالقـة .  حيـث يوجـد حـل صـحيح واحـد لكـل سـؤال،بالتفكري املتاميز أو املنتج

 وتبــني أن معامــل االرتبــاط إيجــايب ومتوســط حتــى مــستوى ،االرتباطيــة بــني الــذكاء واإلبــداع

بـني أن  فقـد ت، أما يف مستويات الـذكاء األعـىل،، وهذا ما أطلق عليه العتبة الفاصلة)120(الذكاء

 ً.االرتباط بني الذكاء واإلبداع ينعدم تقريبا

 فـإن علـامء الـنفس مل يتوصـلوا إىل اتفـاق حـول ،وبالرغم من الدراسات البحثية املتزايـدة

 ، إذ إن جميع العالقات املحتملة بني الـذكاء واإلبـداع افرتاضـية،حجم العالقة بني الذكاء واإلبداع

ا املجال أن هناك القليل من املعرفة املؤكدة حول العالقة ولعل من أهم الجوانب السلبية يف هذ

 ويعـود ، وجدل بني العلامء والباحثنيشموضع نقا مازال  وأن مصري اإلبداع،بني هذين املفهومني

أن أي فرع من املعرفـة ال ميكـن قياسـه ) Galton(حني رأى جالتون ) 1879( هذا الجدل إىل عام 

 ). Sternberg & Ohara , 2002(ًيرا بأن يسمى علام ً وترجمته إىل أرقام ال يعترب جد
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 العالقة بني اإلبداع وحل املشكالت 

The Relationship Between Problem Solving and Creative 

ًتشري الدراسات النفـسية إىل أن املـشكلة متثـل عائقـا يواجـه الفـرد ومينعـه مـن تحقيـق  

ذا العائق عىل خلـق حالـة مـن التـوتر والحـرية مـام التوافق أو تحقيق أهدافه، ويعمل وجود ه

واملشكالت هي حالـة . يدفع الفرد إىل البحث عن آليات وطرق مختلفة للتخلص من هذه الحالة

 .طبيعية يواجهها اإلنسان العادي كام يواجهها املختص أو الفني أو الباحث

تفكري واستخدام أما حل املشكلة فهو سلوك منظم يسعى لتحقيق هدف معني من خالل ال

يات وطرق تساعد عىل التخلص من مشكالتهم، وحل املشكلة هو نـشاط عقـيل معـريف اسرتاتيج

يحتاج إىل املعالجة العقلية الدقيقة التي تستخدم أشكال التفكـري املختلفـة، حيـث يـزداد حجـم 

 .التفكري بزيادة درجة تعقد املشكلة

 اختالف بـ من التعريفـات التـي تعـددتولتحديد مفهوم حل املشكلة عرض الباحثون العديد

املناحي التي ينظرون فيها إىل حل املشكلة، فمنهم مـن نظـر إىل حـل املـشكلة كعمليـة فكريـة 

منظمة وموجهة يستخدم فيها الفرد ما لديه من خربات ومعارف من أجل التخلص من عـائق أو 

 . تحقيق هدف معنيموقف غامض، ومنهم من عرفها عىل أنها جهد فردي أو جامعي يهدف إىل

ومن خالل مراجعة العديد من تعريفات حل املشكلة، ميكن القول أن حل املشكلة يتميـز 

عملية معرفية، تتضمن االنتقال من مرحلـة أوليـة إىل مرحلـة الهـدف، تتـأثر : بالخصائص التالية

يات اسـرتاتيجبقدرات الفرد وخرباته ومعارفه الـسابقة، وتحتـاج إىل خطـوات منظمـة، وتتطلـب 

 .محددة، تتطلب الدافعية والرغبة للتحرك نحو الهدف، قد تكون فردية أو جامعية
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ميكن توضيح مفهوم اإلبداع من خالل العالقة التي تـربط بـني اإلبـداع و حـل املـشكالت، 

أن اإلبـداع وحـل املـشكالت يـشكالن ) 1989( حيث يعتقد فريق من الباحثني كام يذكر روشكا 

 .رة نفسهامن حيث الجوهر الظاه

 عـن طريقـة العالقة بـني اإلبـداع وحـل املـشكالت) Weisberg,1993(وتناول الباحث ويزبريج 

الفنـون، حيـث  اإلبداعيـة يف مجـاالت اآلداب والعلـوم ومراجعة بعض الدراسـات حـول األعـامل

أشارت نتائج هذه املراجعة إىل أن البحوث املخربية والكتابات يف مجال علم الـنفس قـد تركـزت 

ىل دراسة عملية حل املشكالت مبعزل عن العملية اإلبداعية، كام أشارت إىل أن الخربة الـسابقة ع

هي األساس الذي تنطلق منه جميع املحاوالت لحل املشكالت، فعندما يقوم األفراد بعمـل لحـل 

 ًمشكلة ما فإن عملهم يكون مبنيا عىل املزاوجة بني املشكلة واملعارف السابقة، كـام توصـلت إىل

أن الحلول الجديدة أو غري العادية للمشكالت، هي يف الواقع نتاجات عملية تطورية تتدرج مـن 

 ).2002جروان، (بدايات قد ال تكون ناضجة وغري كافية حتى تبلغ الذروة بالوصول إىل الحل 

وتناول عدد من الباحثني ظاهرة اإلبداع يف إطار معالجتهم لعملية حل املشكالت، واعتربوا 

بداع حالً للمشكالت غري العادية بطريقة إبداعية، ومن النظريات التي مثلت هـذا االتجـاه يف اإل

ًونظرا ألهميـة هـذه النظريـات يف توضـيح . سبورن و التشلرُدراسة اإلبداع نظريات جيلفورد و أ

 : العالقة بني اإلبداع وحل املشكالت فسوف نتناولها بإيجاز عىل النحو التايل

 Guilford theory )جيلفورد(العقيل البناء  نظرية

 أفكـــارتـــستند هـــذه النظريـــة بـــشكل أســـايس إىل العقـــل، وتتـــساوى يف ذلـــك مـــع 

  ســـبريمان وثريســـتون، غـــري أن جيلفـــورد أدخـــل الخـــصائص الالاســـتعدادية كالحالـــة املزاجيـــة 
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ًوالدافعية التي ترتبط باإلبـداع، إال أنـه مل يولهـا اهتاممـا كافيـا، وقـد ميـز جيلفـو  رد الخـصائصً

الطالقة واملرونة واألصالة والتوسع والحاسية : املرتبطة باإلبداع عىل أساس التحليل العاميل، وهي

 ).1989،روشكا(للمشكالت 

 واملحتـوى العمليـات: واعتمد جيلفورد يف تفسريه لإلبداع عىل أنه مكون من ثالثة أبعاد هي

، وقد متكن ة السلوك املرتبطة بحل املشكلوالنتاجات، وافرتض أن الذاكرة هي أساس جميع أنواع

جيلفورد يف منوذجه لحل املشكالت من تحديد سامت أو قدرات فرعية وقدرة عامة ترتبط بحـل 

 :املشكلة وهي

 بهـدف القدرة عىل املعالجة الرسيعة ملجموعة من الصفات املميزة للـيشء املـرتبط باملـشكلة -1

 .سرب أعامق املوقف املشكل

 إىل معـايري ً الرئيسة املتضمنة يف املوقف املشكل اسـتنادافكار تصنيف العنارص واألالقدرة عىل -2

 .محددة

 .القدرة عىل إيجاد عنارص وعالقات مشرتكة بني الصفات املكونة للموقف املشكل -3

 .القدرة عىل التفكري يف النواتج البديلة ملشكلة معينة أو موقف معني -4

 .ضمن الصفات املرتبطة بهدف حل املشكلةالقدرة عىل تشكيل قامئة تت -5

 .القدرة عىل استنباط القدرات السابقة املطلوبة يف املوقف املشكل -6

 .القدرة العامة عىل حل املشكالت -7

أن جيلفورد يعتقد أن التفكـري اإلبـداعي هـو أحـد أشـكال ) Michale,2003(مايكل  ويذكر 

د يشتمل عىل جميع أنواع عمليات البناء العقيل، ًحل املشكالت، واقرتح منوذجا لحل املشكالت ق

بينام يقترص التفكري اإلبداعي عىل بعضها، وان كـال مـن حـل املـشكالت والتفكـري اإلبـداعي قـد 

 .ًيتضمن أيا من املعلوماتية للبناء العقيل
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 Osborn theory  وسبورنُنظرية أ

وسـبورن مـن أكـرث ُأالـذي توصـل إليـه  )Brain storming(يعترب أسـلوب العـصف الـذهني

األساليب املستخدمة يف تحفيز اإلبداع ومعالجة املشكالت، وتقوم هذه العملية عىل الفصل بـني 

 وتقوميها، ويتكون هذا األسلوب من ثالث مراحل أساسـية ميكـن تلخيـصها فكارعمليتي توليد األ

 :عىل النحو التايل

إىل عنارصها األولية، ثم تبويبها من أجـل ويتم فيها توضيح املشكلة وتحليلها : املرحلة األوىل 

 .عرضها للمناقشة يف جلسة العصف الذهني

تبدأ هذه املرحلة بقيـام قائـد النـشاط بتوضـيح كيفيـة العمل،ويطلـب مـن : املرحلة الثانية 

 التي يطرحها املشاركون، وتقبل أي فكرة حتى ولو كانت خيالية فكاراألفراد تجنب تقويم األ

 اآلخرين والبناء أفكار،مع الحرص عىل متابعة فكارم أكرب عدد ممكن من األأو وهمية وتقدي

 .عليها

ً واختبارها عمليا، وقد تستغرق هذه املرحلة وقتـا فكاروهي مرحلة تقويم األ: املرحلة الثالثة  ً

 ).1989روشكا، ( أخرى جديدة ميكن اإلفادة منها أفكارطويالً، حيث ميكن أن تظهر 

تأجيـل إصـدار : ن مبدأين رئيسني الستخدام أسلوب العصف الذهني هاموسبورُوقد حدد أ

). الكميـة تولـد النوعيـة (وعـددها يزيـد مـن رقيهـا ونوعيتهـا فكـار، وحجم األفكاراألحكام عىل األ

: وتوصل إىل أربعة أساليب ميكن عن طريقهـا الوصـول إىل حلـول إبداعيـة للمـشكالت، تتـضمن

 مهـام كانـت أفكـاررها وتأجيل ذلك إىل وقت الحق، وعرض أيـة  مبجرد ظهوفكاراستبعاد نقد األ

 مبختلـف فكار املتدفقة، وإنشاء الروابط بني األفكارغريبة، وتشجيع إبراز أكرب عدد ممكن من األ

 .  اإلبداعيةفكارالطرق، بهدف الوصول إىل األ
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ي للمـشكالت ًسبورن كان مقتنعا بأن مفتاح عملية الحـل اإلبـداعُومن الجدير بالذكر أن أ

التخيل التطبيقـي " يكمن يف تعلم كيفية تفعيل القدرة عىل التخيل واستخدامه، وعرض يف كتابه 

ًعددا كبريا مـن األسـس التـي ميكـن اسـتخدامها يف إثـارة القـدرة عـىل ) 1963(الذي صدر عام "  ً

 ).2002 ،جروان(  دون انتظار فرتة االحتضان أو حدوث اإللهام فكارالتخيل وتوليد األ

 Altshuller Theory  نظرية التشلر

ًظهرت هذه النظرية يف االتحاد السوفيتي سـابقا، وعرفـت باسـم نظريـة الحـل االبتكـاري 

وقد أجريت البحوث األصلية يف هذه النظرية عىل يـد هـرني التـشلر، الـذي ) (TRIZللمشكالت 

 ).Loebmann,2002(تنسب إليه هذه النظرية 

ًمنوذجا عمليا للنظم املستندة إىل قاعـدة معرفيـة تـستخدم ) TRIZ(وتشكل هذه النظرية  ً

وتقرتح هـذه النظريـة إجـراءات . طرائق وعمليات الستيعاب املعرفة وتوظيفها يف حل املشكالت

يات متكـن مـستخدميها مـن تطبيـق قاعـدة املعرفـة يف توليـد حلـول اسرتاتيجمحددة وأدوات و

 ). Lopez et al , 2002( جديدة 

يف منتصف الفرن املايض، إال أنها انتقلـت خـارج ) TRIZ(ن ظهور هذه النظرية وبالرغم م

 يف بداية التسعينات من القرن العـرشين، عنـدما هـاجر عـدد -ً سابقا - حدود االتحاد السوفيتي

من خرباء هذه النظرية وكبار املهتمني بها إىل الواليات املتحدة األمريكية، وغريها من دول العـامل 

ًوخالل فرتة زمنية ال تزيد كثـريا عـن عـرشة أعـوام اسـتطاع . عد انهيار االتحاد السوفيتيالغريب ب

عدد من الباحثني الذين كرسوا حياتهم لنرش هذه النظرية، أن يقـدموها ملجموعـة مـن كربيـات 

 .)2004أبو جادو، (املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية وغريها من دول العامل 
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 Creative Thinking Skills   اإلبداعيمهارات التفكري

مل يكتف الباحثون يف مجال علم نفس التفكري بالتعريفات السابقة للتفكـري اإلبـداعي، بـل 

ًعمدوا إىل التعريفات األكرث تحديدا، ولعل التعريفات اإلجرائية هي التي كانت مـرادهم، وذلـك 

ختبـارات الـسيكولوجية، التـي صـممت ملا تتميز به من قابلية للقياس، واملالحظة مـن خـالل اال

 ومن البـاحثني الـذين أرسـوا هـذا النـوع مـن التعريفـات ،لتقيس القدرات اإلبداعية عند األفراد

ًمــستندا إىل مــسلمة أساســية تتمثــل يف أن اإلبــداع لــيس هــو بالقــدرة ) Guilford ()جيلفــورد(

هـذه القـدرات مـن خـالل ّالواحدة، ولكنه مكون من مجموعة من القدرات، وقد أمكن تحديـد 

، وقـد أسـفرت نتـائج هـذا )Factor Analysis(ُأسلوب إحـصايئ معقـد يـسمى التحليـل العـاميل 

 : التحليل عن وجود خمسة قدرات هي

  Fluency in Thinking   الطـالقة يف التفكري   -1

كالت،  والحلول للمـشفكارتعرف الطالقة بأنها القدرة عىل إنشاء أو توليد عدد كبري من األ

 فكـاروتتميـز بإنتـاج عـدد كبـري مـن األ و تؤدي إىل الفهم الجيد للمعلومات التي تعلمها الفـرد،

 إىل القدرة عىل توليد أكرب عدد ممكن من البدائل ًأيضاوالتصورات يف مدة زمنية محددة، وتشري 

. دة زمنية ثابتة أو املشكالت أو االستعامالت عند االستجابة ملثري أو سؤال محدد يف وحفكارأو األ

هذه املهـارة هـي يف جوهرهـا عمليـة تـذكر واسـتدعاء للمعلومـات املتـوافرة يف البنـاء املعـريف 

للمتعلم من خربات أو مفاهيم أو حقائق، وعـىل هـذا فـإن الـشخص الـذي يـستطيع أن يعطـي 

 يف أفكـار يف الدقيقة الواحـدة يعتـرب أكـرث طالقـة مـن الـشخص الـذي يعطـي سـبع أفكارعرشة 

 ).Michael, 2003 ( دقيقة الواحدةال
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 flexibility in Thinking   املرونة يف التفكري  - 2

يات اسرتاتيج هي رؤية األشياء من خالل مناطق أو وزوايا مختلفة لعمل تلك األشياء باستخدام

تتمثل هذه القدرة يف العمليات العقلية التي من شانها أن متيـز بـني الفـرد الـذي لديـه . متنوعة

 . القدرة عىل تغيري اتجاه تفكريه من زاوية ألخرى، عن الفرد الذي يجمد تفكريه يف اتجاه واحد

 والتحول من  أو االستجاباتفكار إىل القدرة عىل إنتاج عدد متنوع ومختلف من األًأيضاوتشري 

تحـرر ّإن املرونة هي عكس الجمود الذهني، كام تعني املرونـة ال. نوع معني من التفكري إىل آخر

أي أن املوضوعات لها هدف ) (Function Fixity(من القصور الذايت أو العقيل أو الثبات الوظيفي 

 . ، كام تتطلب املرونة توليد الحلول املتباعدة)واحد فقط

 Originality   األصالة  -3

يف ينظر إىل قدرة األصالة عىل أنها مرادفة لإلبداع نفسه، ويقصد بها تلك القدرة التي تبدو 

ًسلوك الفرد عندما يبتكر بالفعل إنتاجا جديدا، فاألصالة بهذا املعنى تعني الجدة أو الندرة، بيـد  ً

ّأن هناك رشطا آخر البد من تـوافره إىل جانـب الجـدة يك يعتـرب اإلنتـاج أصـيالَ، وهـو أن يكـون  ً

 . ًمناسبا للهدف أو الوظيفة التي سيؤديها العمل املبتكر

فـيام يـيل .  جديدة، وفريدة، وخالقـةأفكارالقدرة عىل إبداء أو توليد وتعرف األصالة بأنها 

يـصمم، يركـب « :بعض الكلامت املفتاحية التي ميكـن توظيفهـا يف التـدريب عـىل هـذه املهـارة

 .»الكلامت، يتعرف عىل، يكامل، يعدل، يعيد ترتيب، يستخرج، يولد، يؤلف، يراجع
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  Sensitivity to Problemالحساسية تجاه املشكالت   -4

 أو ،بأنه قدرة الفرد عىل رؤية املشكالت يف أشـياء أو أدوات) Guilford ()جيلفورد(ّ يعرفها 

نظم اجتامعية قد ال يراها اآلخرون فيها، أو التفكري يف إدخال تحسينات ميكن إدخالها عىل هـذه 

الت أو وعـي الفـرد بوجـود مـشكأن هـذه القـدرة يقـصد بهـا ) 1999 جـروان،(ويـضيف . النظم

يفيد يف أن بعض األفـراد أرسع مـن غـريهم يف  حاجات أو عنارص ضعف يف البيئة أو املوقف، وهذا

وجودها يف املوقف، وتعترب عملية اكتـشافها أوىل خطـوات  مالحظة هذه املشكالت أو العنارص من

و إضافة معرفة جديدة أو إدخال تحـسينات وتعـديالت عـىل معـارف أ البحث عن حل لها ييل ذلك

 وتتضمن هذه القدرة مالحظة األشياء غري العادية أو الشاذة أو حتى املحرية يف منتجات موجودة،

 . محيط الفرد، ومن ثم العمل عىل إعادة تنظيمها وتوظيفها، أو إثارة تساؤالت حولها

عنـارص ضـعف يف  وت الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أكام يقصد بالحساسية للمشكال

، معنى ذلك أن األفراد املتصفني باإلبداع هم األرسع مـن غـريهم عـىل مالحظـة املوقف البيئة أو

عنارص املشكلة والتحقق من وجودها يف املوقف، حيث أن اكتشاف املشكلة ميثل الخطوة األوىل 

يف عملية البحث عن حل لها، ومن ثم إضافة معرفة جديدة، أو إدخال تحسينات وتعديالت عىل 

 القدرة عىل مالحظة األشياء غـري العاديـة ًأيضادة، وترتبط بهذه املهارة معارف أو منتجات موجو

أو الشاذة، أو املحرية يف محيط الفرد، ومن ثم العمل عىل إعـادة تنظيمهـا وتوظيفهـا يف محـيط 

 . الفرد

 Elaboration  إدراك التفاصيل أو اإلفاضة   -5

أو حل ملشكلة ما، أو لوحة من وتعني القدرة عىل إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة، 

 .شأنها أن تساعد عىل تطويرها وإغنائها وتنفيذها
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 الواضحة، كام تتضمن القـدرة عـىل النقـد، والحكـم فكارأو هي قدرة الفرد عىل تكوين األ

 . عىل املعرفة املكتسبة

، ومـام يؤكـد فكـاروهي بهذا املعنى تشري إىل قدرة الفرد عىل وضـع تفاصـيل الخطـط واأل

 إبداعية عالية املستوى؛ بيـد أنهـم مل يحـددوا أفكاره النتيجة وصول مجموعة من األفراد إىل هذ

، إالّ عندما يجيء شخص آخر ليكمل مـا قـد انتهـى بـه الـشخص األول مـن فكارتفاصيل هذه األ

 .خالل التفكري فيام توصل إليه

ضـوع قيـد البحـث أو  وتسهم عملية اإلفاضة أو التفاصيل يف عملية إكامل املوقـف أو املو

الحل، ويقصد بعملية اإلكامل البناء عىل أساس من املعلومات املعطاة لتكملة بناء مـا مـن عـدة 

ٍنواح، بحيث يصبح أكرث تفصيالً، فاملعلومات املعطاة تشري إىل الخطوة األوىل للبدء، وبالتـايل كـل 

تفاصـيل تعتـرب قـدرة تفكـري ّخطوة تسهم يف بناء الخطوة التالية، إن قـدرة الفـرد عـىل إضـافة ال

 ). Divergent Thinking(تباعدية 

وميكن أن نتلمس القدرة عىل اإلفاضة من خالل مجموعـة مـن األحـداث، فالكاتـب الـذي 

ًومواقف ومشاعر وحوارا وأحـداثا، يكتب قصة أو رواية، واملؤلف املرسحي الذي يخلق شخصيات 

املصور الذي يبـدأ لوحتـه بفكـرة مبهمـة غـري  ووالشاعر الذي ينظم قصيدة يف عدد من املشاهد،

واضحة املعامل، كل هؤالء يبدؤون بيشء بسيط مجـرد أو غـري متجـسد، بيـد أنـه تخطـيط لكـل، 

 .فينتهي إىل صورة مركبة غنية بالعنارص اإلبداعية

 Creativity and Cognition  اإلبداع واملعرفة

  هــو أســاس اإلبــداع والقــدرة ّإن وجــود مخــزون وافــر مــن املعرفــة يف مجــال مــا، يعتــرب

ــام ــدة، م ــة جدي ــور بطريق ــة األم ــك لرؤي ــشكلة؛ وذل ــب امل ــادة تركي ــسلة إلع ــق سل ــىل خل  ع
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املشكلة أو يعـاين  ً فجائية، وغالبا ما يحدث ذلك مع الشخص الذي يقاومة يؤدي إىل تكوين رؤي

املشكلة لبعض من رصاع مع مرشوع أو فكرة معينة، ويعتقد بعض علامء النفس أن االبتعاد عن 

الوقت يسمح مبا يسمى مرحلة الحضانة، وهو نوع من التعامل غري الواعي مع املـشكلة بهـدف 

حلها، ولو أن ترك املشكلة لبعض الوقت يؤدي إىل مقاطعة طـرق التفكـري الـشديدة، مـام ميكـن 

 ).Woolfolk,2001(الفرد من إعادة تركيب نظرية معينة للموقف

بيد أنه يـسلط . ن، فإن جاردنر يتجاهل الرؤيا الفجائية املثريةيف عملية وصف إبداع داروي

الضوء عىل دور إعادة تركيب و تـشكيل املعرفـة، ومل يجـرب دارويـن حالـة اإللهـام املفـاجئ أو 

 والصور واألسـئلة واألحـالم فكارّ النظرية الجديدة املتكررة، بل نظم قوائم بال نهاية من األفكاراأل

الحظات واملبادالت واملحاورات مع نفـسه، واسـتمر دارويـن يف تنظـيم هـذه والرسوم واآلراء وامل

 .  السابقةفكارالجوانب، ثم تكهن بالرؤيا املحورية املهمة يف األ

 فكــارّإن العمليــة اإلبداعيــة تقتــيض وجــود املرونــة واملعرفــة الــشاملة، وإعــادة تنظــيم األ

ًلعبـان دورا مهـام يف العمليـة اإلبداعيـةباستمرار، ويبني عمـل دارويـن أن التحفيـز واملواظبـة ي ً 

)Woolfolk, 2001.( 

  Creativity and Functional Fixityالوظيفي ) التثبيت( اإلبداعية واالستقرار 

 تشري دراسات التفكري اإلبداعي إىل إن االستقرار الوظيفي لعمل األشـياء املختلفـة 

ــإن اال ــك ف ــافة إىل ذل ــشكالت، إض ــل امل ــة ح ــن إعاق ــه م ــد أمكن ــوظيفي ق ــتقرار ال  س

يعيق اإلبداع، األمر الذي يشري إىل تشابه بني مفـاهيم حـل املـشكالت وبـني اإلبداعيـة؛ 

ُفاألفراد الذين يفكرون باألشـياء القدميـة نفـسها مـرة تلـو األخـرى، أو الـذين يفكـرون 

  نفــسها فهــم أفــراد ال يتمتعــون بالخيــال، وغــري ذاكــرين، وهــم أقــرب إىل أن فكــارباأل
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ونوا مملني يف أعاملهم االجتامعية، ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن األفـراد املبـدعني يـرون عالقـات يك

 .جديدة، وارتباطات غري معتادة بني األشياء أو غري ذات صلة فيام بينها

  Developing Personal Creativityتطوير الشخصية املبدعة 

 الشخصية املبدعة، أن هنـاك يف مقالة له حول تطوير) Ken Coleman,2001(يرى الباحث  

ّعىل األقل عرشة مفاتيح لجعل الشخصية اإلنسانية شخصية مبدعة؛ إذ إن اإلبداع عملية متعددة 

، كام أنـه يتميـز بالتعقيـد، إن الكثـري مـن املقـوالت التـي يتحـدث بهـا )Multi-faceted(الوجوه 

ني ليس لـديهم مـا يقولونـه يف البالغون تحدثت عن اإلبداع، فمن هذه املقوالت أن الناس املبدع

القضايا الخالفية من جهة، ومن جهة أخرى فإن اإلبداع بطريقة ما يجمع بني عـدد محـدود مـن 

 .الناس، بينام ينىس اآلخرون، وأنه ال يشء هناك أبعد من الثقة

ً اإلبداع مهارة ميكن أن تتطور، وأن تـزداد يومـا بعـد يـوم مـن خـالل املـراس والتـدريب، 

بب يف ذلــك إىل عوامــل مــؤثرة يف اإلبــداع، تتمثــل هــذه العوامــل بعامــل الطبيعــة ويرجــع الــس

)Nurture ( وعامل الفطرة)Nature.( 

 : ًوفيام ييل عرضا للخطوات العرشة التي ميكن من خاللها تطوير الشخصية اإلبداعية

 Believe You Are Creativity ثق بأنك شخصية مبدعة -1

ن املحتمل أن تكون شخصية مبدعة، فمن خالل ذلك تكن ثق بأنك شخص مبدع، أو أنه م

 . ًجزءا من تكوين اإلنسان املبدع

  Broaden You Interestsّ وسع اهتامماتك -2

ــي  ــوعي عــن األشــياء الت ــسؤال ب ــق ال ــه عــن طري ــرد أن يوســع مــن اهتاممات  ميكــن للف
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ارب جديـدة، واطلـع عـىل ًمل تعرفها من قبل، أو التي مل تسأل عليها قبل ذلك، وكن مفتوحا لتجـ

 . مصادر املعلومات الحديثة

  Prepare to Create استعد إىل اإلبداع -3

تم االستعداد لإلبداع من خالل تجميع املعلومات املختلفة واملتنوعة التي يحتاجها الفـرد، ي

م واالندفاع إىل األمام لتحقيق اإلبداع، ومن ثم تكوين االنطباع األول عن األشـياء، واالهـتام

باملظهر، وتكوين صفة مميزة، كام أن وضوح الصوت وحفظ املالحظات تعترب من العوامل 

 . املؤثرة يف االستعداد لإلبداع

 العالقات االرتباطية ) أو اصنع، أو استمر( ابحث عن -4

Look for (or, better still, make) Connections 

فاعل بشكل أكـرب؛ وذلـك بـني شـيئني، أو ّإن التنوع الكبري يف اهتامماتك يوفر لك فرصة للت

أكرث لك تربط بينهام من قبل، فحاول أن تبحث عن عالقة ارتباطية بني شيئني ليس بيـنهام 

 . ارتباط

  Break Habits التخيل عن بعض العادات -5

إن الكثري من العادات املوروثة لدينا قد متنعنا من أن نكون شخصية مبدعـة بـشكل أكـرث، 

 ..ّنتبعه هو النص املكتوب، حيث أننا ال نستطيع إجراء التحسني والتطوير عليهفإن أكرث ما 

 provide the Right Environment (for you)  تزود ببيئة صحيحة -6

ّبعض الناس يفضلون سامع املوسـيقى، وآخـرون يفـضلون الـيشء الهـادئ، أو الـصمت، إن 

 . ب لكّهؤالء األفراد يتبعون اإلبداع، فجرب العمل املناس
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  Provide Time to Create تزود بوقت اإلبداع -7

وقت تنام فيه، وهو وقت لرتتاح فيه دون أي تالعب يف الشعور، وهذا الوقت يحـدث  

 .فيه فيام يبدو بالتفكري العشوايئ، وتزويد الطاقة

وقــت بعيــد عــن املتطلبــات العاليــة للعمــل والبيــت، فيكــرس هــذا الوقــت للمهــارة  

 .املوجودة لديك، ويف بيئة معينةاإلبداعية 

، ومثني، ولكنه يبـدو وكأنـه عامـل غـري واقعـي يف تطـوير إبـداعاتك، ًجداالوقت يشء مهم 

 . ًااختالفقد تشكل  ولكن خمس دقائق

  Persevere) االحتفاظ( املواظبة أو املثابرة -8

 مـن ال تنازل يف نفـسك عـن مـرشوعك، فاإلبـداع لـيس حاجـة سـهلة، فقـد تقـوم بـالكثري

 وهي جزء من عملية اإلبداع، ،ّاألخطاء، تعلم من هذه األخطاء، فهذه األخطاء يشء متوقع

 . فاستمر عىل ذلك

ًويبدو أن هناك شيئا من التناقض يف الظاهر؛ ألنه أحيانا الجـزء املهـم والـرضوري لتكـوين  ً ّ

 . اإلبداع هو معرفتك متى تتنازل عن الفكرة غري املنتجة

  Maximize All of Your Sensesإىل أعىل حد ممكن  استخدم حواسك -9

ـات ذلك عن طرق التحليل والتمحيص بشكل أكرب عن طريـق الحـواس، وذلـك لجمـع  املعلوم

ـاريجعل لك فرصة أكرب يف جعـل األ ومعالجتها، وهذا التحليل ً مـع بعـضها بعـضا وأن  تتـضاربفك

 .  جديدًترتبط مع بعضها بعضا؛ لتكوين اإلبداع يف يشء

  Forget How Much You Know انس مقدار ما تعرفه -10

الكبري، لكن املعرفة التقليدية تقول بأن الفـرد ال ) Mind(يقدر هذا اليشء الدماغ 

 يستطيع أن يقوم بذلك، يف حني أن املعرفة الحديثـة تقـول بـأن الـدماغ يـستطيع
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ً وال تكن خائفـا مـن أن ّلذلك تعلم أن تنظر إىل األشياء بعني نشطة،وذكية، . أن يقوم بذلك ْ

 . ًتسأل سؤاالً غبيا

 :ُاملناخ املشجع للتفكري

ًاثنــي عــرش ســلوكا للمعلــم؛ حيــث أنهــا  )Cotton,2001(املــشار إليــه يف ) Thacker(أدرج 

ُجميعها مألوفة إىل املعلمني الجيدين لتبنـي منـاخ باعـث عـىل تطـوير مهـارات التفكـري، وهـذه 

 :السلوكات هي

 . ًائية مقدماوضع قواعد إجر -1

 .توافر نشاطات مخططة بشكل جيد -2

 .احرتام كل طالب -3

 .توافر نشاطات آمنة بعيدة عن تهديد أمن الطلبة -4

 . اآلخرينأفكارتوافر املرونة يف استيعاب  -5

 .ات الفرديةختالفتقبل اال -6

 .عرض املوقف اإليجابية -7

 .عرض مهارات التفكري -8

 .طلبة كيفام جاءتاالعرتاف باستجابات ال -9

 .السامح للطالب املشاركني أن يكونوا نشطني -10

 .خلق تجارب تضمن نجاح لكل طالب  -11

 .الغريبة فكارتوافر حرية طرح األ  -12

 التفكـري؛من املهم تأسيس وتحفيز الطالب وإبقاء مناخ الصف مـشجع لتعلـيم مهـارات  -13

 .اتجاهات جديدة وأفكارٍفعندئذ يشعر الطالب بالحرية للتجريب ب

 ,توافر دعم إداري مناسب  -14
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  Creativity in the Classroom اإلبداع يف غرفة الصف

بالرغم من صعوبة تحديد الطلبة املبدعني، لكن اإلبداع يستحق التـشجيع، ألن املـشكالت 

 . ًاالجتامعية والبيئية واالقتصادية التي تواجه مجتمعنا سوف تتطلب حال ابتكاريا

 طيع املعلم تعزيز التفكري اإلبداعي يف الغرفة الصفية؟ كيف يست

قد تكون أهـم خطـوة ميكـن للمعلـم أن يتخـذها لتـشجيع العمليـة اإلبداعيـة يف الغرفـة 

ًيحققـون تقـدما الصفية هي الحرص عىل تعريف الطلبـة بأنـه سـيتم تقـدير اإلبـداع، فاألطفـال 

ً وغالبـا مـا يـتم تفـسري روح ستكـشاف واإلبـداع،ًمفاجئا، إذ مييلون من منذ طفولتهم املبكرة إىل اال

 . املغامرة لديهم بعدم اإلذعان

 اإلبداعية دون أن يشعروا بذلك، فكاريف برنامج الحياة املدرسية اليومي قد يخمد املعلم األ

فاملعلم يف وضع ممتاز لتشجيع أو إخامد اإلبداعيـة مـن خـالل قبـولهم أو رفـضهم ملـا هـو غـري 

  ).Woolfolk,2001( طبيعي وخيايل

 :إرشادات لتنمية اإلبداع يف الغرفة الصفية

مجموعة من اإلرشادات التي ميكن أن يسرتشد بها املعلم أثناء (Solso, 2001)  يورد الباحث

 : عملية التدريب عىل اإلبداع يف الغرفة الصفية، منها

 : تقبل، وشجع التفكري املتباعد، مثال ذلك  -1

هـل باسـتطاعة أحـدكم اقـرتاح طريقـة : الصفية اطرح أسئلة من مثلأثناء املناقشة  - أ  

 مختلفة للتفكري يف السؤال؟

عزز محاوالت إيجاد حلول غري اعتيادية للمسائل حتى وإن مل تكن النتيجة النهائيـة   -ب

 .مثالية
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 : تحمل اآلراء املخالفة لرأيك، مثال ذلك  -2

 .اطلب من الطلبة دعم اآلراء املخالفة - أ 

 .ه من االمتيازات الصفية الطلبة غري املنضبطني لليشء نفستأكد من تلقي  -ب

 : شجع الطلبة عىل الثقة بحكمهم الخاص، مثال ذلك  -3

 وأعـدها عندما يطرح الطلبة أسئلة تعتقد أن بإمكانهم اإلجابة عنهـا قـم بإعـادة صـوغها، - أ 

 .إليهم مبارشة

 .ية بني الحني واآلخرِأعط بعض اإلجابات دون درجات تقومي  -ب

 : أكد عىل أن كل طالب عنده القدرة عىل اإلبداع بشكل ما، مثال ذلك  -4

 .تجنب وصف األعامل البطولية للفنانني الكبار، أو املبدعني، وكأنها إنجازات خارقة - أ 

ميز عمل الجهود اإلبداعية يف عمل كـل طالـب، ولـيكن لـديك تـصنيف لألصـالة يف   -ب

 .بعض الواجبات

 : ًكن محفزا عىل التفكري اإلبداعي، مثال ذلك  -5

عنـد الطلبـة  تعلمية تنمى مهارات التفكري اإلبداعي -يات تعليمية اسرتاتيجاستخدم  - أ 

 .عند الحاجة) Brainstorming(ية العصف الذهني اسرتاتيجمثل 

 . الصفيةلًاعمل منوذجا لحل املسألة اإلبداعية من خالل تخمني حلول نادرة للمسائ  -ب

شجع الطلبة عىل تأجيل األحكام عىل التخمينات املحـددة ملـسألة مـا، إىل أن تؤخـذ   -ج

 .)(Solso, 2001جميع االحتامالت بعني االعتبار 
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   ثاينالفصل ال
  برامج تعليم التفكري

Program Teaching Thinking 
 

2 
 

 :متهيد

راد عـىل مجموعـة محـددة مـن املهـارات مـن تعليم التفكري عىل تدريب األفـ تؤكد برامج

ومـن مميـزات بـرامج . خالل عدة متارين أعدت بعناية تامـة؛ لخدمـة الهـدف الـذي أعـدت لـه

التفكري أنها تطبق يف مختلف املواقف الدراسـية، أو التدريبيـة، كـام ميكـن البـدء يف تعليمهـا يف 

ًهذه الربامج ال تطبق مبكرا إالّ ابتداء ًمراحل مبكرة بدءا من الصف الثالث االبتدايئ، لكن غالبية  ً

من الصف السادس؛ ألن غالبيتها تتطلب مهارات القراءة كقدرة أساسية لها، كام أن الطلبة كلـام 

 ). Costa, 2004(ًتقدموا عرب الصفوف الدراسية فإن هذه الربامج تصبح أكرث تطورا مع الطبيعة

مهمـة  بـأن) Paula & Seon, 2004(ويشري كل من بوال وسيون 

ــدعني  ــدة للمب ــري املع ــيم التفك ــرامج تعل ــن ب ــة م ــواع املختلف األن

واملوهــوبني واملتفــوقني، ســواء كانــت بــرامج يف املدرســة، أم بــرامج 

صفية، أم برامج تنفذ ضمن العطلة الصيفية، أم برامج تنفذ يف نهاية 

تكمن يف تزويد وإكساب الطلبة بفـرص التحـدي األسبوع فإن مهمتها 

 اإلنجـاز ، وتنمية الثقة بـالنفس، واحـرتام الـذات، وتحفيـزافواالكتش

 . الذايت للطلبة املتدربني
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ًيجب أن متتلـك أساسـا نظريـا  إىل أن برامج تعليم التفكري) Costa,2004(ويشري آرثر كوستا 

ًمتينا تسند إليه، باإلضافة إىل ذلـك تتمتـع بقاعـدة بحثيـة قويـة مـن خـالل اختبـار فاعليتهـا يف 

ّمن ناحية أخرى فإن فائـدة هـذه الـربامج متكـن . قف تدريبية مختلفة، وعىل عينات متباينةموا

 والناقدين، الذين يتمكنون من القـدرة عـىل ،مستخدميها من تذوت خصائص املفكرين املبدعني

 .حل املشكالت، وعىل اتخاذ القرارات املناسبة ملواجهة املواقف املختلفة التي يتعرضون لها

 - مجموعة مـن اللقـاءات التعليميـة تعريف الربنامج التدريبي بأنه السياق ميكنويف هذا 

 - يات التعليميـةسـرتاتيجًالتعلمية املخططة واملنظمة واملربمجة زمنيا، واملتـضمن سلـسلة مـن اال

التعلمية، والتي يهدف إىل تنمية مهارات محددة بذاتها وفق األساس النظري الـذي اسـتند إليـه 

 . الربنامج

ومن الجدير بالذكر أن فاعلية هذه الربامج تعتمد عىل مدى توظيفها يف الربامج الدراسـية، 

سواء ضمن مادة دراسية بعينها، أم تعليمها بشكل مستقل عن املواد الدراسية، إضافة إىل تـوافر 

ويف سـبيل تزويـد . اإلجراءات املنظمة التي ميكن أن تسهل تعليم وتعلـم محتـوى هـذه الـربامج

امذج من برامج تعليم التفكري نورد فيام ييل مجموعة منتقاة من برامج تعليم التفكـري نارئ بالق

 العمليـة، والتـي /ةيـخاصة تلك التي ابتكرها ديبونو يف محاولة إلبراز أعامله من الناحية التطبيق

 رات االتجاه الذي يتبنـاه يف تعلـيم التفكـري وهـو االتجـاه الـرصيح يف تعلـيم مهـا/توضح املنحى

 Habits وبرنامج عادات العقل ،TRIZ إضافة إىل برنامج ترز ،التفكري

of Mind. 

  CoRT Program برنامج كورت: أوالً

 يعـــد برنـــامج كـــورت مـــن الـــربامج املتعـــارف عليهـــا  

ـــارة، إذ يعـــد مـــن  ـــداعي كمه ـــارش للتفكـــري اإلب ـــيم املب  يف التعل
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توسيع إدراك الطلبة، ويساعدهم عىل تنظـيم الربامج السهلة والقابلة للتطبيق، حيث يعمل عىل 

املعلومات وحل املشكالت، وطرح األسئلة، ويزيد من ثقة الطلبة بأنفسهم كـام أنـه يحـسن مـن 

 .مهارات اتخاذ القرار

يتكون برنـامج كـورت مـن سـت وحـدات، كـل وحـدة تتكـون مـن عـرشة دروس، وهـذه 

 : الوحدات هي

 التأكيـد يف هـذه الوحـدة عـىل أهميـة التفكـري يف يـتم) Breadth (التوسـع: الوحدة األوىل 

موقف ما بطرق مختلفة، وتهتم هذه الوحدة بتوسيع إدراك املتعلمـني مـن خـالل االهـتامم 

بجميع النتائج املرتتبة عىل الطرق املختلفة التي تم توظيفها، وتأيت هذه الوحـدة يف مقدمـة 

 .الوحداتوحدات كورت، ويف الوقت نفسه فهي متطلب أسايس لبقية 

تهـتم بتنظـيم االنتبـاه لـدى املتعلمـني بـصورة ) Organization (التنظـيم: الوحدة الثانيـة 

 .مقصودة الستخدامها يف املواقف املختلفة

والرباهـني  تركز عىل القضايا املتعلقـة بإثبـات األدلـة Interaction)(التفاعل : الوحدة الثالثة 

 .فيد من خالل هذه العمليةحول قضية ما، ومن ثم الحصول عىل يشء م

تهدف هذه الوحـدة إىل التأكيـد عـىل أهميـة توليـد )  (Creativity اإلبداع: الوحدة الرابعة 

 .يات اإلبداع املختلفةاسرتاتيج جديدة من خالل استخدام أفكار

 تركز هذه الوحدة عىل Information )  & ( Feelingاملعلومات والشعور: الوحدة الخامسة 

 .ملشاعر واالنفعاالت التي تؤثر عىل التفكريأهمية ا

 تبــني هــذه الوحــدة أهميــة تقــديم معالجــات معرفيــة) Action (الفعــل: الوحــدة الــسادسة 

 . السابقةيات التي تم توظيفها يف الدروسسرتاتيجللمشكالت املطروحة، من خالل ربط اال
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؛ إذ )ع اإلدراكتوسـي(ولعل أهـم وحـدة مـن وحـدات برنـامج كـورت هـي الوحـدة األوىل 

  .أوالًمن الوحدات األساسية التي يفرتض أن تدرس ) De Bono( يعتربها ديبونو

 :يف التفكري) CoRT(دروس كورت 

 :إلنرتنت حول ما كتب عن برنامج كورتافيام ييل مقتطفات من الشبكة العاملية 

 :  منوذج تعليمي

) 2001 ديبونـو،(ف العاديـة موقف تعليمي يوضح كيفية تطبيق مهارات التفكري يف الصفو

 ): De Bono,1984) (www.edwarddebono.com(و 

عاد أطفال الصف األول األسايس إىل مدرستهم بعـد نهايـة العطلـة األسـبوعية، ثـم ذهبـوا 

! وا، أصـيبوا بخيبـة أمـلملشاهدة الخرضاوات التي تم زرعها ورعايتها من قبلهم؛ فاندهشوا ملا رأ

 !!حيث أن محصول الخس الذي تم زرعه قد اختفى

الحلـزون ووضـعته أخذت املعلمة . ي أكل الخسذ الوالحلزون ه: رصخ أحد األطفال وقال

ما هي الحقائق التـي :  ثم سألتهمكيف عرفتم أن الحلزون هو السبب؟: يف قارورة، وسألت األطفال

 :فأجاب األطفال. السببيف ضوئها قررتم أن الحلزون هو 

 :  الحقائق هي

 .ًكان الخس موجودا وعىل ما يرام عندما تركنا املدرسة قبل نهاية األسبوع 

 .عندما رجعنا بعد نهاية العطلة األسبوعية مل نجد الخس 



 
 برامج تعليم التفكري

 
 

 69  

 

 .عندما تركنا املدرسة كان الحلزون يف الغرفة الصفية، واآلن وجدناه يف الحديقة 

 .ان أو حرشة أخرى يف الحديقة غري الحلزونمل نشاهد أي حيو 

 .مل نشاهد أي شخص يف املدرسة ليخربنا ما الذي حصل للخس خالل العطلة األسبوعية 

 .الحلزون يحب أكل الخس 

 واآلن ما هي آرائكم حول اختفاء الخس؟ . تلك كانت الحقائق: بعد ذلك سألت املعلمة

 : أجاب األطفال

 : اآلراء هي

 . أن تكون هناك حيوانات أخرى يف الحديقة، ولكن مل نشاهدهامن املمكن 

 .ليس بإمكان الحلزون أن يأكل ذلك الخس مبفرده 

 .رمبا يكون الحلزون قد جاع فخرج من الغرفة الصفية للبحث عن الطعام فوجد الخس 

 .ُرمبا أن أم الحلزون قد تركته دون طعام فبحث عن طعام فوجد الخس 

 ماذا ميكن أن نفعل لنتأكد مام حدث ؟ . هذه آرائكم: لطالبسألت املعلمة ا

 . سنعود مرة أخرى ونبحث عن حقائق جديدة: أجاب األطفال

 : بعد عملية البحث، توصل األطفال إىل الحقائق الجديدة التالية

 .تم العثور عىل منلتني يف الحديقة 

 .وجد يف فم إحدى النملتني قطعة صغرية من الخس 

 . ًالنمل جائع ويأكل ليالً ونهارا ويخزن الطعام: قال األطفالبعد ذلك 
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 بريء من أكـل ثم توصل األطفال من خالل استخدامهم للحقائق واآلراء السابقة أن الحلزون

 . الخس، وأن النمل هو الذي قام بذلك

و أسـتاذ وهـ ،)(Edwards, 1987 كتبـه الـدكتور. بحث وحقائق يف التعليم والـتعلم: يف مقالة بعنوان

هـذا يجلبنـي إىل بحثـي .....  «:Queens Land شـامل James Cookجامعـة  مشارك يف التعلـيم يف

له تاريخ طويل يعود عىل األقـل إىل » العملية اإلدراكية«تدريب . حول تعليم التفكري يف املدارس

اء العـامل تظهـر من كافة أنحـ  ًجدا كثرية ًان هناك أبحاثإعىل الرغم من ذلك ف. اليونانيني القدماء

إن القاسم املشرتك هو أننا ال نحصل عىل  .»نه حتى أفضل تالميذنا ال يجيدون إال اجرتار املعرفةأ

بدأت بتعليم األطفال مبارشة عىل  العائد والفهم الصحيح واالستخدام اإليجايب للمعرفة التي نريد

 يف (CoRT)مهارات ديبونو وكان هذا من خالل استعامل أسلوب  ،)1977(التفكري يف درويس عام 

 بـدليل ًجـداالنتـائج العمليـة يف املدرسـة كانـت إيجابيـة . التفكري يف منهاج العلـوم يف مدرسـتنا

 تلك اإليجابيات ًأيضاهناك أبحاث أجريت أكدت . الشهادات القوية من املعلمني واآلباء والطالب

يف اإلعـداد ) Edwards(مـت مجلـة قا .CoRTالتي متت جنايتها من التعليم املبارش لنمط التفكري 

 .CoRT)(بحويث التي أجريتها عىل برنامج  أغلب مبراجعة (1995 ,1994 ,1991 ,1991)

أظهرت هذه السلسلة من الدراسـات بـأن تفكـري الطالـب ميكـن أن يحـسن يف عـدد مـن 

اسية، ظهرت تحسينات يف عالمات الكفاءة الدر. CoRTالنواحي من خالل التعليم املبارش لربنامج 

وعالمات أسئلة فحص الذكاء أو التفكري اإلبداعي، وعالمات التصور الذايت مـن اسـتعامل برنـامج 

)(CoRTاألحيـان تحـسينات عـىل العالمـات التـي تـم تحـصيلها مـن قبـل   يف التفكري، ويف أغلب

الطالب يف امتحانات شديدة الصعوبة، كل هذا التحسن ظهر عىل الطـالب الـذين تـم تعلـيمهم 

 تلـك التـأثريات كانـت . باملقارنـة مـع الطـالب اآلخـرين) (CoRT-1وس العرشة مـن برنـامج الدر
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وجود نتائج إيجابية مامثلـة  Eriksson, 1990)(أظهرت نتائج . عىل املدى القصري يف أغلب األحيان

تلـك الدراسـة .  تـم إجراؤهـا يف جنـوب أفريقيـا(CoRT)وذلك خالل دراسة مقارنـة عـىل مـنهج 

 أطفال متعددي األعراق يف مدرسة ابتدائية عليا للموهوبني وذلك بحـضورهم ملركـز أجريت عىل

 .  لديهماالنتباهتعليم بعد الدوام املدريس الرسمي، وأظهرت تحسينات هامة يف اإلبداع وتركيز 

من خالل تعليم مجموعـة ) 1987(يف عام ) (Queens Landتم إجراء دراسة كربى يف شامل 

 سن الثانيـة عـرشة مـن العمـر؛ أي يف الـسنة األخـرية للمدرسـة االبتدائيـة، مكونة من أطفال يف

 (CoRT)تضمنت الدراسة تدريب هذه املجموعـة عـىل جميـع الـدروس الـستني املكونـة ملـنهج 

 ً.مبعدل درسني كل أسبوع أي ملدة ثالثني أسبوعا

دورة مـساعدة عىل املعلمني فقد تـم خـالل الـ) CoRT( وفيام يتعلق بتأثري برنامج كورت 

يف التفكري عىل جميع منـاهج الدراسـة فـور تعلمـه  (CoRT)دى املعلامت عىل تطبيق برنامج حإ

ّمرة أخرى أظهر الطالب تحسنا كبريا يف العالمات، باإلضافة لـذلك فـإن املعلمـة . من قبل الطالب ً

ً أيـضالـدورة ْأظهرت منوا عىل عدد من الصعد، حيث أن املعلمة واملـدير كالهـام، الـذين حـرضا ا

بانتظام، أظهرا تحسنا رائعا، حيث الحظت املعلمة أن أسـلوبها يف التـدريس أصـبح أكـرث فاعليـة 

بكثري، بحيث أصبحت اآلن تستخدم أسلوب العمل الجامعي أكرث وتعرف طالبها وطرق تفكريهم 

، عىل مستوى أعمق و أكرث من أي وقت مىض خالل الثالث عـرشة سـنة التـي قـضتها يف التعلـيم

وحاز طالبها عىل نتائج بارزة وغري متوقعة خالل مجموعـة مـن االختبـارات التـي أجريـت عـىل 

 أعىل مستوى بكثري من ذي قبل أي قبـل أفكاراملستوى الوطني، وأصبح الطالب اآلن يساهمون ب

 . يف التفكريCoRT)(تعلمهم برنامج 
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 :ذكريات معلم يف تعليم برنامج كورت

يف العادة هناك عدد قليل مـن «: كريات معلم مع برنامج كورت فيام ييل مقتطفات من ذ

ًالطالب الذين يعملون بجد، أما البقية فيجب أن تبذل جهدا شاقا لحثهم عـىل العمـل إذا أردت 

لكن اآلن وبعـد تعلمهـم برنـامج . وقد اتفق املدير مع هذا الرأي .»الحصول عىل أي يشء منهم 

)(CoRTأشـار . تفكـريهم أكـرث مـن أي مجموعـة أخـرىقـة بأنفـسهم وتفكري أصبحوا أكرث ث يف ال

ًاملعلم إىل تسعة طالب من ذوي القدرات املنخفضة والذين نادرا مـا كـانوا يـشاركون يف الـصف 

 : خالل الست سنوات األوىل من دراستهم قائالً

إنه يشء رائع، إنه ليس فقط معجزة بسيطة أن تستطيع تغيري ذلك النـوع مـن الـسلوك، «

ى أن تستطيع خالل مثانية أشهر تغيري ست سنوات وأكرث من منط السلوك لهؤالء األشـخاص، مبعن

 . »ًحقا عندي يشء أساهم به يف تقدم البرشية

عندما ظهرت نتائج االختبارات التـي أجريـت عـىل املـستوى الـوطني قـرب نهايـة الـسنة 

. »حوا بـارزين ومبـدعنيهـؤالء الطـالب أصـب... لقـد صـدمت«: ًأيـضاالدراسية ذكر ذلك املعلـم 

ًكان مكونا من خمسة اختبارات ثانوية، كل اختبار من هذه االختبارات ) ACER-TOLA(االختبار 

مـن الطـالب الـذين  %) 31( مصمم بحيث تظهر النتائج ضمن التوزيع القيايس، وهذا يعني بأن

فقـد ! يا للروعـة ولكن و. خاضوا االختبار ستكون نتيجتهم أعىل بدرجة أو درجتني فوق املتوسط

 كـام يظهرهـا جـدول ، كام ييلCoRT)(كانت نتائج املجموعة التي تم تدريبهم عىل منط التفكري 

 ):1(رقم 
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 )1(جدول رقم 

 نسبة الطالب فوق املتوسط

 املعيار الوطني الفحص
معيار املدرسـة االعتيـادي قبـل 

CoRT  مجموعةCoRT 

  A 31%  39.5%  52%الفحص 

  B 31%  31.5%  48% الفحص

  C 31%  24.8%  52%الفحص 

  D 31%  42.8%  62.4%الفحص 

  E 31%  35.8%  50%الفحص 

 :ًعلام بأن االختبارات كانت كالتايل 

مهارات الحـساب، فحـص  :Cمهارات الدراسة، فحص  :Bاختبار قدرات التعلم، فحص  :Aفحص (

D: فحص ،مفردات اللغة E: استيعاب اللغة( 

ًظهـروا تحـسنا كبـريا يف طريقـة أ، األغلبيـة ًأيـضامن األطفـال كانـت إيجابيـة ردود الفعل  ً

يف كافـة منـاهج ) (CoRTتفكريهم وثقتهم بأنفسهم، والكثري مـنهم ذكـر أنـه يـستخدم مهـارات 

يف ). 1992(أكمل هؤالء الطالب تعلـيمهم الثـانوي يف عـام . الدراسة ويف حياتهم العادية اليومية

 يتم تقييم كل الطالب ويبني لكل منهم مستواه العـام مـن اإلنجـاز وذلـك (Queens Land)والية 

ًاستنادا إىل تقـديرات املدرسـة مـن خـالل حـساب عالمـاتهم التـي حـصلوا عليهـا يف االختبـارات 

كـان معـدل . وهـو أدىن مـستوى) 25(وهو أعـىل مـستوى إىل ) 1(ترتاوح العالمات من . الوطنية

  بيـنام كـان متوسـط عالمـات بـاقي،)10(يف التفكـري هـو ) (CoRTالطالب الـذين تعلمـوا منـط 

 ومـن الجـدير بالـذكر). 15( يف التفكـري هـو CoRT)( الطالب الذين مل يتعلموا وفق منط برنامج 
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ال تؤهـل صـاحبها لـدخول الجامعـة حيـث أن أقـل معـدل لـدخول الجامعـة ) 15( بـأن نتيجـة 

ليحصل أبنائهم عىل زيادة ولـو نقطـة واحـدة ) Queens Land(ويستميت أكرث اآلباء يف ). 12(هو

هذه النتائج تعزز األهمية الواضحة للربامج التعليميـة . يف املعدل ليضمنوا لهم التعليم الجامعي

 لتحسني منط تفكري الطـالب، خـصوصا إذا تـم اسـتخدام هـذا الـنمط مـن التفكـري CoRT)(مثل 

 . بشكل واسع خالل املنهج الدرايس، أو بشكل مستقل

 للتدريس يف كل املـدارس، لكـن هـذا CoRT)(الحكومة يف سنغافورة، بدأت بوضع برنامج 

وقـد أعلـن .  عىل التطبيـقًاألجراء جعل األمر يخضع للحسابات البريوقراطية وهو أمر يؤثر سلبيا

(   سيكون قيـد التـدريس يف كـل مـدارس بالعـام(CoRT)وزير الرتبية الجديد أن برنامج التفكري 

2000(. 

 برنامج أدوات التفكري لتوجيه االنتباه: ًانياث

 Direct Attention Thinking Tools (DATT) 

، يستند الربنـامج إىل الفهـم )1997(يف عام ) De Bono(صمم هذا الربنامج من قبل ديبونو 

تعطـي ) أدوات(األسايس لعملية معالجة الدماغ للمعلومات، ويتكون الربنامج من عرشة مهارات 

 ): De Bono,2004(ّلتوجيه التفكري بشكل فعال، وهذه األدوات هي القدرة 

، يـتم اسـتخدام هـذه )C&S(وتختـرص بــ ) Consequences and Sequels(التتابع والنـواتج   -1

  .األداة للتأكيد بأن الفرد قبل اتخاذه ألي قرار يدرس اآلثار املرتتبة عىل عملية اتخاذ القرار

وتختـرص بــ )  Plus - Minus - Interest(االهـتامم واإلثـارة  - الـسلبي - اإليجـايب  -2

)PMI(بـشكل مـرتو، مـن خـالل تحديـدفكـار، تساعد هـذه األداة يف معالجـة األ ٍ  
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املتعلقة بالفكرة، إضافة إىل ) الجوانب السلبية(، ونقاط الضعف )الجوانب اإليجابية(نقاط القوة 

 تـساعد هـذه األداة عـىل استكـشاف جميـع العوامـل كـام).  املثـريةفكاراأل( جديدة أفكارتوليد 

 . املرتبطة بالقرار أو الفعل

إن اسـتخدام ، )RAD(وتختـرص بــ ) Recognize- Analyses - Divide( قـسم -حلـل - عـرف  -3

 . هذه األداة تجعل الفرد ينظر إىل خفايا املوضوعات موضع االهتامم

، إن تـدريب الفـرد عـىل )CAF(وتخترص بـ ) Consider All Factors(اعتبار جميع العوامل   -4

 . استخدام هذه األداة تجعله بأخذ بالحسبان عوامل تقوده إىل قرارات صحيحة

 الفـرد عـىل ، إن تـدريب)AGO(وتختـرص بــ  Objective, Aims, Goals)(األهـداف والغايـات   -5

  .استخدام هذه األداة تجعله يتجه نحو تحقيق ما يرغب من أعامل وأقوال

، )APC(وتخترص بــ ) Alternative, Possibilities, Choices(البدائل واالحتامالت، والخيارات   -6

 . متكنه من البحث عن الخيارات أو البدائل ملوضوع ما هذه األداةالفرد عىل تدرب ّإن 

، مـن خـالل هـذه األداة )OPV(وتخترص بــ ) Other People Views(وجهات نظر اآلخرين   -7

 وآراء األفراد اآلخرين الذين ميكن أن يكون آلرائهم دور مهـم أفكارالفرد من رؤية يتمكن 

 . يف حل مشكلة، أو اتخاذ قرار ما

، متكـن هـذه األداة الفـرد مـن )KVI(وتخترص بــ )  (Key Values Involvedالقيم املشرتكة   -8

 .  واألهداف الهامةفكارالعمل عىل انتقاء األ

متكن هـذه األداة الفـرد  .)FIP(وتخترص يـ ) First Important priorities (األولويات املهمة  -9

 .من تحديد األولويات املهمة يف املوقف
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ــصميم  -10 ــرار - الت ــوات - املخرجــات - الق  ,Design, Decisions, Outcome(الفعــل  - القن

Channels(ة ملهـامت ، تفيد هذه األداة يف متكني الفرد من وضع وتـصميم الخطـط املناسـب

 . متنوعة

 ):PMI(فيام ييل أحد التامرين التطبيقية عىل أداة 

 )PMI (فكارمعالجة األ: األداة األوىل

 األشياء الجيدة عن فكرة ما، ملاذا تحبها؟) (Plusاإليجايب  

  األشياء السيئة عن فكرة ما، ملاذا ال تحبها؟(Minus)السلبي  

ًب االنتباه يف الفكرة، ما الذي تجده ممتعا يف الفكـرة بـدالً األشياء التي تجذInterest) (املثري  

 من القول بأنك تحب فكرة ما، أو أنك ال تحبها؟

ّ، والذي من خالله تستطيع التعرف عـىل )PMI(فكارفباستطاعتك استخدام درس معالجة أل

لنقـاط ّحول فكرة ما أو موضـوع مـا، ثـم باسـتطاعتك التعـرف عـىل ا) الجيدة(النقاط اإليجابية 

غري اإليجابية وغـري الـسلبية،  ُ، وكذلك التعرف عىل النقاط التي تعترب)السيئة أو الرديئة(السلبية 

كطريقـة ملعالجـة ) PMI (فكـارباسـتطاعتك اسـتخدام درس معالجـة األ. إالّ أنها مثـرية لالهـتامم

 فكارلجة األ واالقرتاحات املطروحة، ومن السهل الطلب من أي شخص القيام مبعافكارمختلف األ

)PMI (ُحول فكرة معينة، وقد يطلب منك استخدام هذه األداة بنفسك. 

 . يجب أن تدهن جميع السيارات باللون األصفر الساطع وفق قانون السري:نص التمرين 

 .  ما هي النقاط اإليجابية، والنقاط السلبية، وما هي النقاط املثرية:املطلوب
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 : بالجدول اآليتميكن ملدرب الربنامج االستئناس 

 النقاط املثرية لنقاط السلبيةا النقاط اإليجابية

ـــسيارات يف  ـــة ال ـــسهل رؤي ي

الليل، أو يف سـاعات الـضباب، 

ــع  ــة وق ــل احتاملي ــذلك تق وب

 . الحوادث

ــادة  . قد يكون األمر ممالً ــري قي ــن أن تتغ ــل ميك ه

 . ًالسيارات تبعا لتغري لونها

ــيس  ــل ول ــيلة نق ــسيارة وس ال

ها تعرب عن املكانة بالرضورة أن

 . االجتامعية

ـــىل  ـــيالً ع ـــا ثق ـــيكون عبئ ًس

. أصحاب الدهانات، واإلعالنات

هل سـيكون لـون الـسيارة ذا 

 . فائدة للاملك أو لآلخرين

 )14توسيع مجال اإلدراك، ص (برنامج كورت : املصدر

 : مثــال

 .يجب إخراج جميع املقاعد من الحافالت

 : النقاط اإليجابية

 .عدد أكرب من األفراد استخدام الحافالتيستطيع  

 .ُيصبح الصعود إىل الحافالت والنزول منه أسهل 

ًتصبح الحافالت أقل مثنا، وال تحتاج إىل الكثري من الصيانة  ُ. 

 :النقاط السلبية
 .ميكن أن يسقط الركاب عند توقف الحافالت فجأة  

 .تّال يستطيع كبار السن واملعاقون استخدام الحافال 

ًيصبح حمل حقائب السفر واألطفال يف الحافالت صعبا  ُ. 
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 :النقاط املثرية

 .أحدهام مبقاعد واآلخر دون مقاعد: قد تقود إىل نوعني من الحافالت) ممتعة(فكرة مثرية 

 .فكرة ممتعة يف أن تقوم الحافالت نفسها بأعامل وخدمات متعددة 

 .اخل الحافالتفكرة ممتعة يف أن ال تكون الراحة مهمة د 

 : مترين

 :يف معالجة الفكرة التالية) PMI(استخدم أداة 

 .يجب أن يتوىل كل شاب العناية بشخص مسن

 النقاط املثرية النقاط السلبية النقاط اإليجابية

   

   

   

   

   

 (Consider All Factors CAF) اعتبار جميع العوامل : األداة الثانية

أو حتـى مجـرد التفكـري بـيشء مـا،  ذ قـرار مـا،عندما ترغب يف اتخا 

وإذا تركـت بعـض . يجب أن تأخذها بعني االعتبـار ًفهناك دامئا عدة عوامل

ًتتخذه قد يبدو صحيحا يف  هذه العوامل أو أهملتها فإن القرار الذي سوف

ًحينه، إال أنه سيظهر لك بأن قرارك كان خاطئا وذلك بعـد مـرور فـرتة مـن 

 .للقرارالوقت عىل اتخاذك 
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 إن أخذك لجميع العوامل بعني االعتبار سوف يجعل قراراتـك سـليمة، ولـن تنـدم عـىل أي

 قرار تتخذه، ويف الوقت نفسه سوف تستطيع النظر إىل تفكري الناس اآلخـرين ومعرفـة العوامـل

 .التي تركوها ومل يأخذوها بعني االعتبار

 : مثـال

يذهب زوج وزوجته لـرشاء سـيارة مـستعملة 

 .همألرست

ما هـي العوامـل التـي ميكـن أن تؤخـذ بعـني 

  ؟االعتبار عند رشاء هذه السيارة

 .إن البائع هو املالك نفسه للسيارة 

 .سعر السيارة 

 .نوع السيارة ولونها 

 .قوة املحرك ورسعة السيارة 

 .اتساع لسيارة 

 .استهالك الوقود 

 : مترين

 .ماقم باعتبار جميع العوامل عند اختيار مهنة 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 
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 :مترين ثاٍن

ً إذا كنت تقابل شخصا ما ليصبح معلام، فام هي العوامل التـي تأخذها بعني االعتبار  ؟ً

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 RULESالقوانني : األداة الثالثة

 واالسـتخدام ،القوانني تساعدنا عىل التفكري بشكل محدد ودقيق

 فعند التفكري بأي يشء فهناك ،الناجح للقوانني يؤدي إىل إتقان تفكرينا

 ،التي ال ميكن إهاملهاو،العديد من القوانني التي يجب أن تتبع تفكرينا

 .أو االستغناء عنها، بل يجب أن تؤخذ بعني االعتبار

 والتي ال ميكن ،عند التفكري بأي يشء فهناك العديد من القوانني التي يجب أن تتبع تفكرينا

  .إهاملها أو االستغناء عنها بل يجب أن تؤخذ بعني االعتبار

فـصل التالميـذ املـشاغبني مـن  : الفوىض مثـلبعض القوانني يتم وضعها ملنع االضطراب أو  -1

  .املدرسة

  . متعة وتجعلها،بعض القوانني توضع لالستمتاع مثل قوانني لعبة كرة القدم والسباحة  -2
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توضع القوانني من قبل وزارة الرتبية والتعليم والشباب للتالميذ مثل قانون وجـوب ارتـداء   -3

 .لسن اإللزامي لدخول املدرسة وا،موحد عند الحضور إىل املدرسة لباس

 مثـل قـانون همتوضع بعض القوانني ملنع بعض الناس مـن االسـتيالء عـىل ممتلكـات غـري -4

 .الرسقة

أنت عضو يف لجنة تحاول وضع بعض القوانني لآلباء عندما : مثال

هــل تــستطيع التفكــري بــأربع قــوانني . يتعــاملون مــع أطفــالهم

 رئيسية؟

1-  

2-  

3-  

4-  

 C & S  النتائج املنطقية وما يتبعها: داة الرابعةاأل

ساعد اكتشاف املحـرك الـذي يعمـل مبـشتقات الـنفط 

والطائرات والصناعات النفطية، وهـذه  عىل تشغيل السيارات

لو كان باإلمكان التنبـؤ بجميـع .  تلوث البيئةإىلبدورها أدت 

النتائج املرتتبة عىل استخدام مشتقات النفط يف ذلك الوقـت 

إن أي اخـرتاع . فرمبا تم الرتكيز عىل استخدام املحرك الكهربايئ والبخاري وذلك لتشغيل السيارات

التفكـري بـأي عمـل عند جديد أي خطة أو قانون أو قرار جميعها لها نتائج تستمر لوقت طويل، 

 :يةوميكن تقسيم النتائج إىل األنواع التال. ترغب القيام به يجب أخذ النتائج بعني االعتبار
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 .النتائج الفورية 

 ). سنوات5 - 1(النتائج قصرية املدى  

 ). سنة25 - 5(النتائج متوسطة املدى  

 ).ً عاما25أكرث من (النتائج طويلة املدى  

 : مثال

عمل رجل عىل إدخال األرانب إىل اسرتاليا وذلـك لتـوفري الـصيد ألصـدقائه، كانـت النتـائج 

أما النتائج متوسطة املدى فكانـت سـيئة، . ًت مصدرا بديالً للحومالفورية جيدة، ألن األرانب كان

وكانـت النتـائج . ًن األرانب تزايدت كثريا لدرجة أنها أصبحت آفـة زراعيـة تـرض باملزروعـاتإإذ 

فقـد انتـرشت األرانـب يف جميـع أنحـاء أسـرتاليا، وتـسببت يف إتـالف . بعيدة املدى سيئة للغاية

 .مقادير كبرية من املحاصيل

 : متريـن

تـم اإلعـالن عـن . اخرتع إنسان آيل ليحـل محـل األيـدي العاملـة البـرشية داخـل املـصانع

 .حول هذا االخرتاع» النتائج املنطقية وما يتبعها«قم بتطبيق أداة . االخرتاع

.......................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 Aims, Goals and Objectivesاألهداف : األداة الخامسة

ًتستطيع أن تعمل شيئا ما خارجا عن العادة، وذلك ألن كل شخص آخر يقوم بـه،  ً

أو ألنه رد فعل ملوقف ما، لكن هنـاك أوقـات عنـدما تقـوم بعمـل يشء مـا يك تحقـق 

ًغرضا أو هدفا ما، فهي تخـدم تفكـريك إذا عرفـت بالـضبط مـا الـذي ترغـب   تحقيقـهً
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  عىل أهدافهمبالضبط، وكذلك فإنها ميكن أن تساعدك لفهم تفكري اآلخرين إذا استطعت االطالع 

 : مثـال

. قام أحد رجال األعامل ببناء مركز تجاري كبـري، بهـدف زيـادة األربـاح ملؤسـسته ولنفـسه

ور إىل  هدف ثالث وهو إدخال الرسًأيضاولديه هدف آخر وهو إقامة مركز تجاري ناجح، ولديه 

يف الوقـت (قلوب املتسوقني، وهدف رابع هو إنجاز العمل بشكل جيد والتخطيط لـذلك العمـل 

ّ؛ وذلك حتى يضمن زيادة احتاملية الطلب منـه عليـه أن ينمـي ويطـور )املحدد وضمن امليزانية

 .مراكز تجارية أخرى يف أماكن مختلفة

 : مترين

 ما هي أهدافك عندما تشغل جهاز التلفاز ؟

.......................................................................................................................................................................................................

............................................................ ......................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 Planningالتخطيط : األداة السادسة

التخطيط عبارة عن عملية التفكري لألمام، وذلك لتحديد الطريقة التي ميكنـك مـن خاللهـا 

وقد يكون األمر عبـارة عـن تنظـيم األشـياء، وذلـك حتـى . الوصول إىل مكان ما، أو عمل يشء ما

ًمجا ملا ستقوم بعمله، ومن انك عندما تخطط، فإنك تضع برنا.تكون هذه األشياء مصقولة ومتقنة

 .أهم األمور أن تكون لديك خطة واضحة

  . برشط أن تكون لديك خطة واضحة،ًعندما تخطط فإنك تضع برنامجا ملا ستقوم بعمله
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 : عندما تخطط البد وأن تستخدم األدوات 

 ).PMI (فكارمعالجة األ 

 ).CAF(اعتبار جميع العوامل  

 ).RULES(القـوانني  

 ).C&S(ائج املنطقية وما يتبعها النت 

 ).AGO(األهداف  

َفإن االهتامم بهذه األدوات يحسن القدرة عىل التخطيط  ُ 

 : مترين

ًيعاين املجتمع من انتشار ظاهرة الفضائيات التي تقدم برامج فارغة أخالقيا، كيف نخطـط 

 .لتقليل اآلثار السلبية لهذه الفضائيات

والنتـائج  (AGO) وذلك من أجل الجمع بني األهـداف استخدام التخطيط كموقف تفكريي

(C&S)  واعتبار جميع العوامل(CAF)الخطـة   يف املـشكلة الـسابقة، مـافكـار وكذلك معالجـة األ

 التـي يجب أن يضعوها؟

.......................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 .ضع الخطة بحيث تتكون من ثالث مراحل

.......................................................................................................................................................................................................

...................... ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 



 
 برامج تعليم التفكري

 
 

 85  

 

 ًتائج منطقية قصرية ومتوسطة املدى وذلك حول الخطة املذكورة سابقاقم بعمل ن

.......................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 First Important Priorities (FIP)  األولويات املهمة األوىل: األداة السابعة

 أخـرى، كـام هناك بعض األشياء أهم من أشياء أخرى، وهناك بعض العوامل أهم من عوامل

أن هناك بعض األهداف أهم من غريها، وبعض النتائج أهم من غريها، يف التفكـري حـول موقـف 

 يعتـرب أكـرث فكـارً، عليك أن تقرر أيا من هـذه األفكارً عددا من األما، وبعد أن تكون قد عممت

 .فكارأهمية بحيث تستطيع عمل يشء ما لهذه األ

 واألهــداف ،(CAF)، واعتبــار جميــع العوامــل )PMI (فكــاربعــد القيــام بــدرس معالجــة األ

)AGO ( أو النتائج املنطقية)C&S ( ميكنـك القيـام بـدرس األولويـات املهمـة األوىل)FIP(  وذلـك

وهذه النقاط التي قمت باختيارها يجب أن تعطيها األولوية وتتعامـل معهـا . لجمع أهم النقاط

 .أوالً

 : مثال

ًيريد شخص أن يقرتض منك نقودا، من العوامل املختلفة التالية اخـرت مـا يـيل عـىل اعتبـار 

 :أنها أولوياتك

 هل النقود متوفرة معك؟ 

 هل تستطيع إقراضها؟ 

 ق بالشخص املدين؟هل تث 

 متى سيعيدها املدين؟ 
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 : مترين

 . حول رشاء املالبسAGO قم بعمل األهداف

.......................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 .عىل األهداف التـي وضعتها FIPومن ثم قم بعمل األولويات املهمة األولـى 

.......................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

  والخيارات البدائل واالحتامالت: األداة الثامنة

Alternatives & Possibities & Choices (APC) 

ّعندما تنوي اتخاذ قرار ما أو الترصف نحو موقف ما، فقد ال تتوفر لديك جميع الخيـارات 

ري لكن مع اسـتمرارك يف التفكـ. والبدائل لهذا القرار أو الترصف، ويحدث ذلك عند بداية التفكري

وبحثك عن هذه الخيارات فإنك قد تجد أن هناك الكثري من الخيارات والبدائل أكـرث مـام كنـت 

 .تظن

 : مثال

ماذا ميكن . سيارة وجدت فـي خندق وسائقها ميت

 أن يكون قد حدث ؟
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 .السائق أصيب بنوبة قلبية أو إغامء 

 .أصيبت السيارة بعطل نتيجة ثقب اإلطار، أو خلل ميكانييك 

 .طأ السائق يف تقدير مدى انعطاف الشارعأخ 

 .هوجم السائق من قبل دبور، وفقد السيطرة عىل السيارة 

 .نام السائق 

 .تعرض السائق لجرمية قتل، ومن ثم وضع يف السيارة املحطمة 

 : مترين

ــستمع إىل  ــام، إال أن جــارك ي ــد أن تن أنــت تري

ــتامالت  ــدائل واالح ــل الب ــم بعم ــة، ق ــيقى عالي موس

 :وذلك باستخدام البدائل التالية. خياراتوال

ــك  ــحيح يف تل ــشكل ص ــه ب ــستطيع عمل ــذي ت ــا ال م

 اللحظة؟

.......................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 ماذا ميكنك أن تفعل ملنع ذلك من الحدوث مرة أخرى؟ 

.......................................................................................................................................................................................................

........ ............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
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 Decisions القرارات: األداة التاسعة

: بعض القرارات سهلة وبعضها صعبة، هناك قرارات يجب اتخاذها طوال الوقت مثل قـرار

وأي األرشطة نشرتي؟ هل نخرج أو نبقى داخل البيت ؟ كيف نـسيل أنفـسنا،  أي املالبس نلبس؟

 ا؟ نوفره هل نسافر إىل خارج البلد ؟ هل ننفق النقود عىل يشء ما أم هل

ُيكون القرار أحيانا خيارا بني البدائل، وأحيانا يفرض القـرار عليـك، مثـال ً ً عنـدما تـصل إىل : ً

 .مفرتق طرق، وتجد أن عليك أن تقرر أي طريق من الطرق املختلفة سوف تسلكه

، CAF القـرارًيف صناعة القرارات من املفيد أن تكون واضحا بالنـسبة للعوامـل املتدخلـة يف 

 . APC وال ننس البدائل،C&S  ، والنتائجFIP، األولويات AGOواألهداف 

 : مثـال

ًيالحظ ضابط رشطة ضوءا غريبا يف مخزن للبضائع إنـه مبفـرده . ً

 ًوعليه أن يتخذ قرارا 

ء سبب الضو - فام الذي يجب عليه أن يفعله؟ تفسريات املوقف

 ماذا أفعل ؟  - احتامالت الترصف -

 :الخيارات املتاحة للرشطي

 .اقتحام املكان بعد طلب النجدة 

 .لة استطالع بسيطةوتجاهل األمر بعد محا 

 .املراقبة عن بعد والتأهب للمخاطر 
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 : مترين

ً، وال يستطيع أن يجد عمالً يف منطقته، ولكنـه يتلقـى عرضـا )األرملة( شاب يعيش مع أمه

الصعب انتقالها للعـيش يف تقول أمه أنها كبرية لدرجة تجعل من . للعمل يف منطقة أخرى بعيدة

منزل جديد هناك، عىل هذا الشاب أن يقرر، إما قبول العمل وترك أمه، أو رفض العمـل والبقـاء 

 .مع أمه

 ما القرارات التي ميكن أن يتخذها هذا الشاب؟ 

.......................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 )Other People Views )OPV وجهات نظر اآلخرين: األداة العارشة

يتم إرشاك اآلخـرين بهـا،  العديد من مواقف التفكري

وما يفكر به هؤالء الناس هو عبارة عن جـزء مـن املوقـف 

الذي أنت بصدد التفكري به، وقد يكون عنـد هـؤالء النـاس 

ــالرغم مــن وجــودهم يف  ــك ب ــة وذل وجهــات نظــر مختلف

 فهم ينظرون إىل األشياء بصور مختلفة، إنـه ، نفسهاملوقف

جزء هام من التفكري التعرف عىل الكيفية التي يفكر بهـا اآلخـرون، وهـذا يعنـي محاولـة رؤيـة 

واألشـخاص . األشياء من وجهة نظر اآلخرين أي مبعنى آخر القيـام بفهـم وجهـات نظـر اآلخـرين

 AGO ويـضعون األهـدافC&Sىل النتـائج وينظـرون إCAFاآلخرون قد يعتربون جميع العوامـل 

 ، ويف الواقع فإن جميع عمليات التفكري التي تقوم بهـا أنـت يقـوم بهـاFIPويحددون األولويات 
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شكل مختلف، كذلك فإن وجهات نظر اآلخرين تعترب مهمة ويجب ب ولكن ًأيضا أشخاص آخرون 

 .عدم إهاملها عند التفكري

 : مثـال

وجهـة نظـر البـائع أن يبـني لـك . ك سيارة رياضية مستعملة يحاول رجل مبيعات أن يبيع

مدى سالمة السيارة وقوة محركها واإلطارات الجديدة، وكيف أن الـسيارة تناسـبك، وهـي فرصـة 

للرشاء جيدة، أما وجهة نظرك فتتمثل يف محاولة معرفتك إذا كانت السيارة قد تعرضت لحادث، 

يارة وأجزائهـا، مقـدار اسـتهالكها للوقـود، مقارنتهـا ومعرفة أسعار قطع الغيار، صالحية قطع الس

 .بالسيارات األخرى التي شاهدتها

 : مترين

ما هي وجهة . أب مينع ابنه البالغ ثالثة عرشة سنة من الخروج مع زمالئه يف رحلة مدرسية

 نظره ؟ وما هي وجهة نظر ابنه ؟

 : وجهة نظر األب

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................... 

 : وجهة نظر االبن

....................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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 : مترين ثاٍن

اعـرتض . مرىض الذين لـيس لهـم مـن يعتنـي بهـمتقوم بفتح منزلها ملجأ لل سيدة محسنة

ما هي وجهات نظر صاحبة البيت، والناس املستفيدون . بعض الجريان بشدة، وبعضهم مل يكرتث

 من امللجأ، واملعارضون، وأولئك غري املكرتثني؟

 : وجهة نظر صاحبة البيت

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

 : وجهة نظر املعرتضني

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 : وجهة نظر غري املكرتثني

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 : فوائد الربنامج

 : يتميز برنامج أدوات التفكري لتوجيه االنتباه مبجموعة من املميزات، منها
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 . ميكن الفرد من القيام بتوجيه التفكري  -1

 . مينح الفرد املتعلم الثقة بالنفس  -2

 ويف الوقت نفسه ميكنه مـن الرتكيـز عـىل النقـاط ،ميكن الفرد من التفكري بطريقة واضحة  -3

 . مةامله

 . ميرسة ووقت أقل ميكن الفرد من حل املشكالت بطريقة  -4

 . ينمي لدى الفرد القدرة عىل اتخاذ القرار املناسب  -5

بدراسـة هـدفت إىل التعـرف عـىل أثـر الربنـامج ) 2000(ويف هذا السياق قامت العبدالت 

قـدرات وسـامت إبداعيـة يف تنمية التفكري اإلبداعي ك» أدوات التفكري لتوجيه االنتباه«التدريبي 

لدى طالبات الصف األول الثانوي من كال الفرعني العلمي و األديب، كونت الباحثة عينة الدراسـة 

ّطالبـة، ثـم وزعـت العينـة عـىل مجـوعتني، إحـداهام املجموعـة التجريبيـة، واألخـرى ) 80(من 

ثـة أدوات القيـاس ّاملجموعة الضابطة، وقد تم اختيار الطالبات بطريقة عـشوائية، طبقـت الباح

الشخصية،  - مقياس تورنس اللفظي، وقامئتي السامت العقلية: عىل املجموعتني وشملت األدوات

ّثــم دربــت أفــراد املجموعــة التجريبيــة عــىل الربنــامج .والخــصائص اإلبداعيــة يف القيــاس القــبيل

 .يثم أخضعت املجموعتني التجريبية واملجموعة الضابطة للقياس البعد التدريبي،

أظهر أسلوب تحليل التباين املـشرتك وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني املجمـوعتني 

لصالح املجموعة التجريبية يف بعد األصالة، بحيث سمحت هذه النتيجة للباحثـة أن تـستنتج أن 

إبداعية (ّالربنامج التدريبي قد درب أفراد املجموعة التجريبية عىل تقديم إجابات نادرة ومتميزة 

 .ًمقارنة مع أفراد املجموعة الضابطة، اللوايت مل يتلقني تدريبا عىل الربنامج) أصيلة
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 Master Thinking  برنامج املفكر البارع:  ًثالثا

بهـدف تعلـيم األفـراد كيفيـة ) 1980(ببناء هـذا الربنـامج يف عـام ) De Bono(ديبونو  قام

رتحها،ويتـألف هـذا الربنـامج مـن يات التـي اقسرتاتيجالتفكري من خالل توظيف مجموعة من اال

حقيبة تحتوي عىل أربعة أرشطة مسجلة، حيث تستخدم كدليل للمـدرب أو املعلـم، إضـافة إىل 

محتوى الربنـامج يف الكتـابني األول والثـاين مـن كتابني رئيسيني لهذا الغرض، وكتاب ثالث، ويتألف 

 ):1996 الرسور،(مجموعة من األبواب 

ًدم تعريفا بالربنامج، ويركز عىل أن التفكري مهارة، والتفكري مجموعة يق: الباب األول والثاين

من األدوات التي تعمل عىل تنميته لدى الطلبة واألفراد، ويؤكد عىل ارتبـاط التفكـري بـالعواطف 

ويـنب . والقيم، ويربز أهمية التفكري كمهارة يف املواقف العملية يف مختلف أوجـه حيـاة اإلنـسان

أنه كلـام زاد التـدريب عـىل مهـارة ) De Bon(يات التفكري، ويبني سرتاتيجفراد الأهمية امتالك األ

 يف هـذين الجـزأين مجموعـة مـن ًأيـضاالتفكري الناقد زاد مستوى اإلتقان لتلك املهـارة، ويقـدم 

 . فكارالتامرين التي تعزز هذه األ

 أن األذكياء يشعرون يف هذا الباب يركز عىل عالقة الذكاء بالتفكري، حيث بني: الباب الثالث

ًبالتثمني الشخيص لذواتهم بناء عىل ذكائهم؛ إذ يعمل األذكياء ما بوسـعهم لـتاليف األخطـاء؛ ولـذا 

ًترى األذكياء يخافون من النتائج غـري املـضمونة لنجـاحهم؛ خوفـا مـن الوقـوع يف الخطـأ، وهـذا 

 . ًبالتايل يبعدهم عن املغامرة واإلبداع أحيانا

تم الرتكيز يف هذا الباب عـىل تقـديم مجموعـة مـن الـتامرين التـي توضـح ي: الباب الرابع

مفهومني، املفهوم األول، يشري إىل أن التفكري عملية نشطة وفاعلـة، وهـذا يحـدث عنـدما تأخـذ 

 . ًقرارا إلنجاز مهمة ما
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 يحـدث عنـدما ميلأأن التفكري املتفاعل أو الت: واملفهوم الثاين املتضمن يف الباب نفسه هو

ًتتوافر مجموعة من الحقائق واملعلومات تؤدي إىل تفاعل املتعلم معهـا، وهـذا غالبـا يحـدث يف 

 . عملية التعليم التي تتم يف املدارس، حيث يظهر تفاعل الطالب مع املعلومات املتوافرة لديه

يف هذا الباب برنامج املفكر املبدع، إذ يحاول أن يعطي  )De Bono(يلخص : الباب الخامس

ًا للربنامج من خالل تشبيه نظام التفكري بالنظام الجسدي لإلنسان؛ بهـدف تعريـف املـتعلم وصف

عىل الربنامج بسهولة ويـرس، إذ يعطـي فيـه التفكـري مجموعـة مـن األسـامء ذات عالقـة بـأجزاء 

 . الجسم اإلنساين، وذلك من خالل ربطها بأدوار التفكري

ــه: البــاب الــسادس ويتــضمن مجموعــة مــن ) العظــام(تــسمية ) De Bono(ويطلــق علي

 الرئيـسة يف املوضـوع فكـارالتدريبات التي تساعد املتعلمني يف معرفـة كيفيـة بنـاء أو تقـويم األ

 . ً مع بعضها بعضافكارالواحد، ومن ثم كيفية تداخل األ

ويضم مجموعة من التامرين التـي توضـح كيفيـة بنـاء ) العضالت(ويسميه : الباب السابع

 . الجانب القوي منهاالفكرة، أو تقويم

يات سـرتاتيجويشتمل عىل مجموعـة مـن اال) األعصاب(ويطلق عليه تسمية : الباب الثامن

 .  بعضها ببعض، من خالل معرفة العالقات الرابطة بينهافكارالتي توضح كيفية ربط األ

،  املتنوعـةفكـار، وترتكز متارين هذا الجزء عـىل جوانـب األ)ّالدهن(ويسميه : الباب التاسع

 .حيث يوضح طرق املحافظة عىل بناء الفكرة املتكاملة

 هـو فـن حيث يصفه بأنـه مظهـر الفكـرة؛ وبالتـايل) الجلد(ويطلق عليه اسم : الباب العارش

 . العرض واالتصال يف مجال التفكري
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 . ويعني بالصحة التقويم، وهو نتاج التفكري) الصحة(ويسميه : الباب الحادي عرش

 . رين متنوعة، تتطلب بعض األدوات كالقلم والورقة، وكاسات املاءويتضمن متا: امللحق

 يف  تــسهم)ديبونــو(نخلــص مــام ســبق إىل أن بــرامج تعلــيم التفكــري املختلفــة التــي أعــدها 

التدريب عىل تنمية التفكـري بـشكل بـسيط وعمـيل، وميكـن أن يـستخدمها املعلمـون يف تنميـة 

 الطلبة، كام ميكن أن توظف بعـض أجزائهـا، واالسـتفادة التفكري اإلبداعي، أو التفكري الناقد لدى

كـام أن هـذه الـربامج قابلـة . منها كل عىل حدة، حتى لو مل يتم استخدام األجـزاء األخـرى منهـا

للصهر يف املنهاج املدريس بقليل من التكييف، إضافة إىل ذلك فإن هـذه الـربامج تالئـم مختلـف 

، وميكن تطبيقها يف بيئات متنوعة، إذ إنها ليست مرتبطـة األعامر واملستويات العقلية من الطلبة

، )De Bono,1984(ّبثقافة معينة، أما عن دور املعلم يف هذه الربامج فهو ميـرس للـتعلم والتفكـري 

وباملقارنة مع برامج التفكري التقليدية األخـرى ذات التـصميم البنـايئ أو الهرمـي، فـإن التـدريب 

ًل مراحل متتابعـة منطقيـا وإالّ فـإن الفائـدة املرجـوة منهـا سـتكون ّوفقها البد وأن يتم من خال

 ضئيلة حيث أنها تأخذ الطابع الهرمي يف تعليم التفكري اإلبداعي

 :TRIZبرنامج الحل اإلبداعي للمشكالت :  ًرابعا

التي ولدت عىل يد هـرني التـشلر مـن خـالل ) TRIZ(يستند هذا الربنامج إىل نظرية تريز 

ية اسـرتاتيجثفة ملئات اآلالف من براءات االخرتاع حيث توصل إىل أن هنـاك أربعـني الدراسة املك

إبداعية ميكن استخدامها يف حل املشكالت يف مختلف جوانب النشاط اإلنـساين، وتعـد املفـاهيم 

األساسية يف نظرية تريز عىل درجة كبرية من األهمية، لذا فإن توضـيحها بهـدف تـسهيل عمليـة 

مـن التعـرض لهـا مـن أجـل متثـل النظريـة ّ البد ها يعد من البنى األساسية التيفهمها واستخدام

 ):2004 أبو جادو،( والتعرف إىل أدواتها و آلية استخدامها يف حل املشكالت، و من هذه املفاهيم



 
 الفصل الثاين

 
 

 96  

 

 :  Inventive strategiesيات اإلبداعية سرتاتيجاال : أوالً

ًة التي قام بدراستها وتحليلها أن هناك عددا أدرك التشلر من خالل قاعدة البيانات الضخم

يات التي تتكرر عـرب العديـد مـن املجـاالت، وبعـد دراسـتها تبـني أن هنـاك سرتاتيجًصغريا من اال

ية استخدمت بشكل متكرر يف حل هذه املشكالت، وتتمثـل املهـارة يف اسـتخدام اسرتاتيجربعني أ

 ومـن ثـم تحديــد ، عـن طريـق تجريـدهايات يف القـدرة عـىل تعمـيم املـشكلةسـرتاتيجهـذه اال

 . ية املناسبة لالستخدامسرتاتيجاال

تحليــل االخرتاعــات وبراءاتهــا يف  يات يف بــادئ األمــر مــن خــاللســرتاتيجاشــتقت هــذه اال

يات سـرتاتيجاملجاالت الهندسية والتقنية، ولكن الدراسات واألبحـاث الالحقـة أكـدت أن هـذه اال

عىل درجة كبرية مـن القـوة واألهميـة، وميكـن اسـتخدامها يف ذات طبيعة شمولية، وأنها أدوات 

 . كافة مجاالت النشاط اإلنساين

  Contradictions  التناقضات : ًثانيا

 التـي ًتعد التناقضات نتيجة ال ميكن تجنبهـا لتطـوير الـنظم التقنيـة، فخـالل عمليـة التطـوير

 أي أنهـا ال ،ذا النظام املختلفـةتحدث يف نظام معني، تتفاوت درجة هذا التطوير بني خصائص ه

تتطور بالدرجة نفسها، وهذا أمر طبيعي، حيث تتحسن بعض خصائص هذا النظام عىل حـساب 

خصائص أخرى فيه، وهذا يجعل عملية التطوير مستمرة من أجل التخلص من التناقـضات التـي 

 . تظهر يف مراحل التطوير املختلفة

عـىل سـبيل املثـال يف واقف املختلفة، فعندما ترغـب الدولـة ويظهر التناقض يف مناسبات كثرية من امل

 تعاين من تدن ملحوظ يف إيراداتها، وعندما  فإن خزينتها،ًخفض الرضائب رغبة منها يف التخفيف عىل املواطنني

 . تحاول إحدى املؤسسات الصناعية تحسني جودة منتجاتها فإن كلفتها تزداد وبالتايل ترتفع أسعارها

ــ ــر التن ــني إىل ويظه ــف مع ــشكالت يف موق ــدى امل ــل إح ــة ح ــؤدي محاول ــدما ت  اقض عن
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خلق مشكلة أو مشكالت أخرى، ويحدث ذلك عندما يرتتب عىل العمل نفـسه وظـائف أو آثـار 

 بحيث يؤدي تحقيق نتائج مفيدة إىل حدوث آثار سلبية يف النظام أو بعض ،مفيدة وأخرى ضارة

 . فروعه

  Final Ideal Solution  الحل النهايئ األمثل  : ًثالثا

ًكام اعتربت التناقضات ركنا أساسيا يف نظرية تريـز، فـإن املثاليـة   ركـن آخـر يف هـذه ًأيـضاً

النظرية، حيث بينت نتائج الدراسات التي قام بها التـشلر ورفاقـه أن الـنظم واألشـياء بطبيعتهـا 

 و تعمـل عـىل ،االتها أي أن تصبح جميع خصائص النظام يف أفضل ح،تسعى نحو تحقيق املثالية

صياغة الحل األمثـل التفكـري االخرتاقـي مـن  وتشجع. التخلص من اآلثار السلبية يف الوقت نفسه

ًصري الفرد بالعوائق التي ميكن أن يواجهها، و عمومـا فـإن هـذه الـصياغة تحـدد بـشكل بخالل ت

 . واضح حدود الحل املتاحة

شكلة، ويحـول بـني مـن يقـوم بحـل كام يعمل النتاج األمثل كهدف يوجه عمليـة حـل املـ

ويعترب الحل النهايئ األمثل مـن أقـوى املفـاهيم . املشكلة وبني االبتعاد عن املسار املناسب للحل

ًالتي تتضمنها النظرية، إذ إن وضعه نصب عيني من يقوم بالحل، يجعله ملتزما بالسري يف أفـضل  ّ

 .املسارات التي ميكن أن تؤدي إىل هذا األمثل

  Resources املصادر : ًرابعا 

يعتقد هرني التشلر مؤسس نظرية تريز أن املصادر من الجوانب األساسية يف نظرية تريز، 

وأن كل مؤسسة لديها الكثري من املصادر التي مل تـستخدم بـشكل تـام، وبعـض األحيـان رمبـا ال 

عنارصهـا الكـشف عـن هـذه املـصادر ووعادة ما يـؤدي . تكون هذه املصادر معروفة أو مكتشفة

 .املختلفة واستخدامها إىل حل كثري من التناقضات

 وتتـــضمن الحاجـــة إىل املـــصادر االعـــرتاف الـــضمني بالحاجـــة إىل التغيـــري، كـــام هـــو 
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املصادر لتغيري معروف فإنه ال ميكن تغيري القوانني الفيزيائية، ولكن بطبيعة الحال ميكن استخدام 

 بشكل فاعـل إىل االنتقـال ي تحديد املصادر واستخدامهاويؤد. املوقف وتوظيف القوانني الفيزيائية

وبشكل تدريجي متزايد يـؤدي الـوعي باملـصادر وأنواعهـا املختلفـة إىل . بشكل أكرب نحو املثالية

 . تحسني القدرة عىل حل املشكالت بطريقة إبداعية

قـة وقد تتعلق هذه املصادر باملعلومات املناسبة التي يجب توفرهـا لـضامن العمـل بطري

ًمناسبة، حيث أن غياب املعلومات يؤثر سلبا عىل كفاءة النظام، و قد تتعلق املصادر باملكان من 

حيث إشغال األماكن الخالية والرتتيب واالستخدام الداخيل لألشياء، وقد تتعلـق بالوظـائف التـي 

أعامل عىل نحو  بالزمن كإنجاز ًأيضاتؤدي إىل حدوث آثار إيجابية أو سلبية، ورمبا ترتبط املصادر 

مسبق أو االستفادة من أوقات التوقف واالستغالل األمثل للوقت، وهناك مصادر ترتبط باملجـال 

 . وتتضمن الطاقة املستخدمة يف تشغيل نظام معني

ًوعموما، عندما نبدأ بفهم عميق للمـصادر املتاحـة، وكيفيـة ربطهـا مـع مـدى واسـع مـن 

ري مـن تحـسني قـدراتنا عـىل حـل املـشكالت بطريقـة املصادر املشتقة، فإننا نتمكن وبـشكل كبـ

ًإبداعية، وبناء عىل ذلك فإن تحقيق الحلول املثالية يعتمـد بـشكل أسـايس عـىل تـوافر املـصادر 

 .ًالرضورية التي يعترب وجودها حاسام يف تحديد الحلول املناسبة وتطبيقها

 TRIZ(مـصطلح استخدام وميكن للمهتم مبتابعة هذه النظرية الرجوع إىل شبكة اإلنرتنت ب

Conference(حيث سيزودك املوقع مبعلومات كثرية عن هذه النظرية ،. 

ًأول من صمم برنامجا تـدريبيا اسـتنادا إىل نظريـة تريـز يف العـامل ) 2004أبوجادو، (ويعد  ً ً

  .العريب
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  Habits of Mind Programبرنامج عادات العقل : ًخامسا

لكـل مـن آرثـر ) Habits of Mind( تنمية عـادات العقـل يهدف هذا الربنامج التدريبي إىل

املتـدربني، والتـي / لدى فئات متنوعة مـن املتعلمـني ) (Costa& Kallick,2005كوستا وبينا كاليك 

الطالقة واملرونة واألصالة، كام يعمل عـىل : ًتقود ضمنا إىل تنمية التفكري اإلبداعي بأبعاده الثالثة

وبالتايل فهو برنامج يعالج مختلف جوانب التفكري . لتفكري ما وراء املعريفتنمية التفكري الناقد، وا

  .ويتبنى هذا الربنامج االتجاه الرصيح واملبارش لتعليم مهارات التفكري. اإلنساين

 Describing Habits of Mindوصف عادات العقل 

ًوكاليـك أن يستخلـصا سـتة عـرش سـلوكا ذكيـا للتفكـري الفعـال استطاع كوستا  أو للمفكـر ً

 ):Costa & Kallic, 2005 ؛2003   ،كوستا وكاليك( لهذه العادات ًا مخترصًاام ييل وصف وفي.الفعال

  Persisting   املثابرة-1

من طبيعة األفراد األكفـاء أنهـم يلتزمـون باملهمـة املوكولـة إلـيهم إىل حـني أن تكتمـل وال 

 .يستسلمون بسهولة للصعوبات التي تعرتض سري عملهم

  Managing Impulsivityالتحكم بالتهور -2

عـىل  من صفات األفراد املتصفني بحل املشكالت أنهم متـأنون ويفكـرون قبـل أن يقـدموا

 .عمل ما؛ وبالتايل فهم يؤسسون رؤية ملنتج ما أو خطة عمل، أو هدف أو اتجاه قبل أن يبدؤوا
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  اإلصغاء بتفهم و تعاطف-3

 Listening to Others- With Understanding and Empathy 

ًمييض الناس ذوو الفاعلية العالية جزءا كبريا   و يعتقد بعض  من وقتهم و طاقتهم يف اإلصغاء،ً

علامء النفس أن القدرة عىل اإلصغاء إىل شخص آخر أو التعاطف مع وجهة نظر الـشخص اآلخـر 

 .و فهمها متثل أحد أعىل أشكال السلوك الذيك

 Thinking Flexibilityالتفكري مبرونة -4

ات إضـافية، ويعملـون يف األفراد املرنون لديهم القدرة عىل تغيري آرائهم عندما يتلقون بيان

يات حـل اسـرتاتيجأنشطة متعددة يف آن واحد، و يعتمدون عىل ذخرية مختزنـة مـن مخرجات و

 .املشكالت

 Thinking About Thinking (Metacognition) التفكري ما وراء التفكري -5

ياتهم ويتأملون فيها اسرتاتيجمن طبيعة الناس األذكياء أنهم يخططون ملهاراتهم التفكريية و

والتفكري فوق املعريف يعني أن يصبح املرء أكرث إدراكـا ألفعالـه ولتأثريهـا عـىل . ّويقيمون جودتها

 .اآلخرين

 Striving for Accuracy and Precision الكفاح من أجل الدقة -6

ً كافيا لتفحص منتجاتهم، حيـث تـراهم يراجعـون القواعـد ًن يقدرون الدقة يأخذون وقتااألفراد الذي

، وكـذلك املعـايري التـي تباعهـااالتي ينبغي عليهم االلتزام بها ويراجعون النامذج والرؤى التي يتعني علـيهم 

 . يجب استخدامها ليتأكدوا من أن منتجاتهم النهائية توائم تلك املعايري موامئة تامة

 Questioning and Posing Problem التساؤل و طرح املشكالت -7

ــوم ــشكالت ليق ــىل م ــور ع ــىل العث ــه ع ــه وقدرت ــزة نزوع ــسان املمي ــصائص اإلن ــن خ  م
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 بحلها، ويعرف األفراد الذين يتسمون بالقدرة عىل حل املشكالت الفاعلون كيف يسألون أسـئلة 

 . وما ال يعرفونمن شأنها أن متأل الفجوات القامئة بني ما يعرفون 

  تطبيق املعارف املاضية عىل أوضاع جديدة-8

 Applying Past Knowledge to New Situation  

األفراد األذكياء يتعلمون من التجـارب، فعنـدما تـواجههم مـشكلة جديـدة محـرية تـراهم 

 .يلجئون إىل ماضيهم يستخلصون منه تجاربهم

  التفكري و التوصيل بوضوح ودقة-9

 Think and Communicating with Clarity and Precision 

قدراتـه عـىل ًهام يف تعزيز خرائطـه املعرفيـة وًتلعب مقدرة املرء عىل تهذيب اللغة دورا م

التفكري الناقد الذي يشكل القاعدة املعرفية ألي عمل ذي فاعلية، ومن شأن إثراء تعقيدات اللغة 

 حيـث ،ًا فـاعالً؛ فاللغـة والتفكـري أمـران متالزمـانًو تفاصيلها الخاصة يف آن معا أن ينـتج تفكـري

 .يعتربان وجهان لعملة واحدة

  جمع البيانات باستخدام جميع الحواس-10

 Gathering Data Through All Senses 

ُيدرك األفراد األذكياء أن جميع املعلومات تدخل الدماغ من خالل مداخل حـسية، وأولئـك 

توحة ويقظة وحادة يستوعبون معلومات من البيئة أكـرث مـام الذين يتمتعون مبداخل حسية مف

 .يستوعب اآلخرون

 )التجديد( االبتكار - التصور -  الخلق-11

 Creating, Imagining, and Innovating 

ــة   معظــم األفــراد لــديهم الطاقــة عــىل توليــد منتجــات وحلــول وأســاليب جديــدة وذكي
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الطاقـات، ومـن طبيعـة األفـراد الخالقـني أنهـم وبارعة إذا ما هيئت لهـم الفـرص لتطـوير تلـك 

 .يحاولون تصور حلول للمشكالت بطريقة مختلفة متفحصني اإلمكانات البديلة من زوايا عدة

  Responding with Wonderment and Awe رهبة ة و االستجابة بدهش-12

ستمتعوا الطلبة الذين يتمتعون بهذه العادة هم الذين يسعون ويبحثون عن املشكالت؛ لي

ال تـذكر « ،بحلها وتقدميها لآلخرين، باستقاللية تامة ويستخدمون عبارات تدل عىل اسـتقالليتهم

 .»إنهم مفكرون خالقون يحبون ما يفعلون»  «أستطيع أن أهتدي إليه وحدي»  «!يل الجواب

 Taking Responsible Risks   اإلقدام عىل مخاطر مسؤولة-13

تعلمون الـتحكم بتهـورهم؛ إال أنهـم يبـدأون يف الوقـت ذاتـه سبق وأن أرشنا بأن الطلبة ي

ية أو اسـرتاتيجبإظهار دالئل عىل املخاطرة يف عملهم أكرث من السابق؛ وذلـك مـن أجـل تجريـب 

لو كان حتى أسلوب تفكري جديد ألول مرة، كام أنهم عىل استعداد للقيام باختبار فرضية جديدة 

 . الشك ينتابهم حيالها

  Finding Humor دعابة إيجاد ال-14

وجد أن الدعابة تحرر الطاقة عـىل اإلبـداع و تثـري مهـارات التفكـري عاليـة املـستوى مثـل 

 ىولـد التوقع املقرون بالحذر والعثور عىل عالقـات جيـدة والتـصور البـرصي، وعمـل تـشابهات،

ع مناسـب و األفراد ذوي املقدرة عىل االنخراط يف الدعابة القدرة عـىل إدراك األوضـاع مـن موقـ

 .أصيل ومثري لالهتامم

  Thinking Interdependently  التفكري التباديل-15

ًيدرك األفـراد املتعـاونني أننـا سـويا أقـوى بكثـري فكريـا وماديـا مـن أي فـرد ً   منـا ً
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لوحده، ولعل أهم التوجهات يف عرص ما بعد الصناعة هو املقدرة املتزايدة عىل التفكري باالتساق 

، واختبـار مـدى صـالحية فكـارإن العمل يف مجموعات يتطلب القدرة عىل تربير األ. مع اآلخرين

 تطـوير اسـتعداد وانفتـاح يـساعد عـىل تقبـل ًأيـضايات الحلول مع اآلخرين، ويتطلـب اسرتاتيج

 .التغذية الراجعة من صديق ناقد

  Learning Continuously االستعداد الدائم للتعلم املستمر -16

ياء يظلون دامئا مستعدين للتعلم املستمر؛ فالثقـة التـي يتحلـون بهـا مقرونـة األفراد األذك

والطلبة الذين ميتلكون هذه العادة مييلون للبقاء منفتحـني عـىل الـتعلم . بحب االستطالع لديهم

املستمر، كام مييلون لطرح التساؤالت؛ حتى يحصلوا عـىل التغذيـة الراجعـة، ويـدركون متامـا أن 

وهـذا الربنـامج مـن ً.رفة كل يشء بل معرفة مستوى العمل التايل واألكرث تعقيداالخربة ليست مع

 ). 2008  نوفل،(إعداد 

دراسة هدفت إىل استقصاء عادات العقـل الـشائعة ) 2006نوفل، (ويف هذا السياق أجرى 

 لدى طلبة املرحلة األساسية العليا يف مدارس وكالة الغوث يف األردن، ولتحقيق هذا الهـدف فقـد

 عادة من عادات العقل عىل عينـة 16 فقرة متثل 80تم تطبيق مقياس عادات العقل املكون من 

) عال، متوسط، متـدن(ً طالبا وطالبة ميثلون مستويات التحصيل الثالثة 834الدراسة املكونة من 

 .يف ثالثة مستويات دراسية هي العارش والتاسع والثامن

: ًدات العقل شيوعا لدى الطلبـة هـي عـىل الرتتيـب وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكرث عا

التحكم بالتهور، املثابرة، الكفـاح مـن أجـل الدقـة، االسـتعداد الـدائم للـتعلم املـستمر، التفكـري 

كام أظهرت نتـائج الدراسـة عـدم وجـود فـروق يف اكتـساب . التباديل، واإلصغاء بتفهم وتعاطف

 . ري املستوى الدرايسعادات العقل تعزى للجنس، ومتغري التحصيل ومتغ
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ّإن العمل الجاد عىل تصميم وإنتاج برامج لتعليم التفكري ملستويات متباينة من املتعلمـني 

يعد من األولويات التي تنـادي بهـا الـدول املتقدمـة لتعلـيم أبنائهـا، مـن هـذا املنطلـق سـعت 

ذه الـربامج خدمـة الفلسفات ذات الشأن يف هذه الدول إىل رصد األموال الالزمة لتصميم مثل ه

ًألبنائها الطلبة، ويف الوقت الذي يعد تصميم برنامج لتعليم التفكري أمرا رضوريا، فإنـه يف الوقـت  ً

نفسه يثري مجموعة من األسئلة حول ماهية هذا الربنامج، ولعل طرح مثل هذه األسئلة يعد من 

  :العوامل التي تنري الطريق أمام مصممي مثل هذه الربامج، ومثال ذلك

 التـي صـمم هل استند الربنامج إىل أهداف واضحة املعامل بحيث تلبي هذه األهداف االحتياجـات 

 من أجلها الربنامج؟

 هل الفئة املستهدفة محددة؟ 

علمية أو نفسية تم االسـتناد إليهـا يف بنـاء الربنـامج؟ وهـل هـذه ) Theory(هل مثة نظرية  

 مدى فاعليتها؟النظرية مدعمة بنتائج البحث العلمي حول 

 هل تم تحديد مهارات التفكري التي سيدرب عليها الربنامج؟ 

 هل الربنامج يعمل عىل تنمية جوانب محددة يف الشخصية ؟ 

 هل تم بناء خطوات إجرائية لتنفيذ الربنامج؟ 

 هل الخطوات اإلجرائية تتسق مع الخصائص النامئية للفئة املستهدفة؟ 

 زمة لتنفيذ الربنامج سواء مواد حسية أو إلكرتونية؟هل تم رصد املواد الال 

  تعلمية لتنفيذ إجراءات الربنامج التدريبي؟-يات تعليميةاسرتاتيجهل تم اقرتاح  

 هل تم تحديد الزمن املتوقع لتنفيذ الربنامج؟ 

 هل تم إعداد مدربني مؤهلني للقيام بعملية التدريب؟ 

 ج املدريس؟ًهل الربنامج يعد جزءا من الربنام 
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 هل الربنامج ينمي مهارات بشكل مستقل عن املنهاج املدريس؟ 

 هل تم توفري أو تصميم أدوات قياس موثوقة لقياس نتاجات الربنامج؟ 

 هل تم اشتقاق معايري لنجاح الربنامج أم أن معايري النجاح ذاتية؟ 

 مج؟هل تم رصد املعيقات التي ميكن أن تعيق تنفيذ أو نجاح الربنا 

 ما الجهات التي ميكن أن تسهم يف تنفيذ وإنجاح الربنامج؟ 

ّإن اإلجابة عن مثل هذه األسئلة يعد من مهارات التفكـري التـي يجـب أن ميتلكهـا مـصمم 

ّكام أن نجاح بـرامج التفكـري تعتمـد عـىل العمـل التعـاوين التكـاميل بـني جميـع . برامج التفكري

 . التعلمية - ليميةاألطراف ذات العالقة بالعملية التع
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   ثالثالفصل ال
  بداع الجاداإل

Serious Creativity  
 

3 
  

 إّن التفكري هو أقىص موارد اإلنسانية

Thinking is the Ultimate Human Resource 

Edward De Bono 

 

   Dr. Edward De Bonoرد ديبونو انبذة عن حياة الدكتور إدو

ونـو يف مالطـا وحـصل عـىل عـدة رد ديبادوإولد الدكتور  

 ولندن ،Cambridgeُمنح دراسية يف جامعة أكسفورد وكامربيدج 

London ،وهارفارد Harvard وحصل عىل شـهادة الطـب ،M.D، 

ـــنفس  ـــم ال ـــدكتوراه يف عل ، وشـــهادة Psychologyوشـــهادة ال

، وقد أفاد ديبونو Physiologyالدكتوراه يف علم وظائف األعضاء 

ه للطـب وعلـم وظـائف األعـضاء باإلضـافة إىل ًكثريا من دراسـت

دراسـته لعلــم الــنفس، فتكــون لديــه فهــم بالنظــام البيولــوجي 

 Designلجسم ودماغ اإلنسان قاده إىل تصميم برامج وطرق مبتكرة يف تعلـيم التفكـري واإلبـداع 

Thinking Methods .بح صويف ظل هذا التكـوين البيولـوجي والعـصبي متكـن ديبونـو مـن أن يـ 
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ّمن قادة التفكري يف العامل؛ حيث كون لنفسه مكانة مرموقة بني املنظرين والباحثني يف مجال علم 

 . نفس التفكري، نورد فيام ييل نبذة مبسطة عام أنجزه ديبونو يف مجال تعلم وتعليم التفكري

 : ُيعد ديبونو مبتكر    

 CoRTبرنامج تعلم التفكري الشهري  

 DATT اهوأدوات توجيه االنتب 

 Thinking Lateral والتفكري الجانبي 

 Six Thinking Hatsوقبعات التفكري الست  

 .، بأسلوب بسيط وسهلManagement Thinkingوإدارة التفكري  

، يف بـرامج وطـرق Authority  يعد من رواد تعلم التفكري يف العامل، ويعترب مرجعيـة وسـلطة 

 .تعليم التفكري

، وهـو مقتـبس مـن مؤسـسة البحـث )CoRT(برنامجه الـشهري كـورت ) 1969(  أعد يف عام 

 . التي أنشأها لتعليم التفكريCognitive Research Trustاملعريف  

ًمركـزا ) 29(، أكرث من De Bono Thinking System يف التفكري هيدعم ديبونو من خالل أنظمت 

داع عرب تزويد هذه املراكز مبواد تدريبية  يف أرجاء العلم املختلفة لتعليم التفكري واإلبًامنترش

 Certifiedونـرشات تدريبيـة، إضـافة إىل منحـه شـهادة املـدرب املعتمـد يف تعلـيم التفكـري 

Instruction ملادولة يف مختلف أنحاء الع) 35(، يف أكرث من .  

 Direct Teachingرصيحة / يعد من أبرز املنظرين يف تعليم مهارات التفكري بطريقة مبارشة  

Thinking Skills.. 
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لغـة ) 40(ًمؤلفا يف قضايا تعليم التفكري والدماغ ترجمـت إىل أكـرث مـن ) 60(كتب أكرث من  

 .مختلفة

ُ، والـذي دخـل قـاموس أكـسفورد Lateral Thinkingيعد منـشئ مـصطلح التفكـري الجـانبي  

 .Oxford English Dictionaryاإلنجليزي 

، Industry،والـصناعة Businessلـيم التفكـري يف مجـاالت العمـل ًعمل مستـشارا يف مجـال تع 

 .Schoolsواملدارس 

، Foreign Officeًيعمـل ديبونـو مستـشارا لـوزارة الخارجيـة الربيطانيـة ) 2000(منـذ العـام  

 .Arab-Israeli conflictكوسيط يف النزاع العريب اإلرسائييل 

 بنجـاح يف كثري من املؤسـسات واملـنظامت العامليـةُطبقت مفاهيم ديبونو يف التفكري واإلبداع  

 :كبري، ومن هذه املؤسسات
American Standard, BP, British Airways, Ciba-Ceigy, Citibank, Ford, Exxon, General 

Foods, General Motors, IBM, Kodak, Merck, Monsanto, NTT (Japan), Pfizer, Prudential, 

Procter & Gamble, Sandoz, Shell and more 

 : Serious Creativityاإلبداع الجاد 

أن املتتبع لدراسة التفكري يلمس مفهوم التفكري اإلبـداعي كمفهـوم طغـى لفـرتة كبـرية يف 

الرتاث السيلولوجي وما يزال، وكان الفضل الكرب يف تطور هذا املفهوم لدراسات جيلفـورد والتـي 

الطالقـة واملرونـة واألصـالة، والتـي توصـل إليهـا مـن خـالل أظهرت مهارات التفكري املكونة من 

، والتي سـبق وأن تـم تقـدميها يف الفـصل )Factor Analysis(دراساته املعقدة يف التحليل العاميل 

 . ؤلفاألول من هذا امل

بيد أن ديبونو يرى اإلبداع من وجهة نظر مختلفة، وهـذا مـا سـيدور حولـه هـذا الفـصل 

 . »بداع الجاداإل«ـ ُوالذي عنون ب
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  :De Bono divides thinking into two methodsيقسم ديبونو التفكري إىل نوعني 

 Lateral Thinkingالقسم األول التفكري الجانبي  

 Vertical Thinkingالقسم الثاين التفكري العمودي  

 : وفيام ييل تفصيالً لهام

  Lateral Thinkingالتفكري الجانبي : أوالً

إذ يعترب أول من وضع هذا املصطلح، ويقصد بـه  يبونو ما يسمى بالتفكري الجانبي؛أوجد د

ًذلك النوع من التفكري الذي يسعى إىل اإلحاطة بجوانب املشكلة التي يجابهـا الفـرد باحثـا عـن 

 De(املعلومات غري املتاحة عن املشكلة  حلول لها، إنه ذلك النوع من التفكري الذي يسعى لتوليد

Bono,1998 .( 

ًإنه بهذا املفهوم للتفكري يتجاوز التفكري املنطقي؛ ذلك أن التفكـري املنطقـي يـويل اهتاممـا  ّ

التفكـري املنطقـي يحكـم خاصا للبحث عن اإلجابة بنعم أو ال، فهو يعتمد معيار القيمتني، بـل إن 

ت أنـك عـىل خطـأ،  املنطقي أن يثبأسلوب تفكرينا العادي الذي يهتم بالدفاع والهجوم، فغاية التفكري

 .)De Bono, 1997(وبالتايل فإين عىل صواب 

من هنا كان قـصور هـذا النـوع مـن التفكـري يف رأي ديبونـو، ويتمثـل يف عجـزه عـن حـل 

مشكالت الحياة، فليـست لـدينا القـدرة عـىل صـوغ مـشكالت الفقـر واملـرض والجهـل وجنـوح 

 .م سفن الفضاء مثالًاألحداث، ومعاناة الريف مبعادالت رياضية، كتلك التي تحك

تـشري إىل أن ) (Spring & Deutsch, 2003 إضافة إىل ذلك فإن الدراسات واألبحـاث

 املــدارس والجامعــات يف كثــري مــن بلــدان العــامل تركــز عــىل تنميــة التفكــري املنطقــي

  ثـم رؤيـة مـا الـذي ميكـن، والذي يحدد البدء بطريقـة محـددة يف النظـر إىل األشـياء
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ألن املـتعلم وفـق   وهذا ما أطلق عليـه ديبونـو التفكـري العمـودي،لك استنتاجه من ذ

 بحيث كل خطوة يجب أن تـربر ، تتابعيةهذا النمط من التفكري يتحرك إىل األمام بخطوات

 . ًمنطقيا

إن التفكري العمودي رضوري ومهم، ومع ذلك فهو محـدد عنـدما تتطلـب الحاجـة بـدائل 

ًوملا كان التفكري الجـانبي الـذي ابتدعـه ديبونـو مرادفـا . )De Bono,1997(جديدة وغري تقليدية 

ف سيــستخدم مــصطلح اإلبــداع الجــاد للداللــة عــىل لــلإلبــداع الجــاد، فإنــه ألغــراض هــذا املؤ

 ).De Bono,1998(املصطلحني بالتبادل

ّومن ثم فإننا يف أمس الحاجة إىل البحث عن تفكري يتجاوز هـذا التفكـري املنطقـي؛ وذلـك 

) Alternatives( ّشكالت املتجددة والنوعية، إنه تفكـري اإلمكانيـات املختلفـة والبـدائلملعالجة امل

؛ مـن هـذا )ما وراء نعـم وال(واملواقف املرتتبة، فال عجب أن ترى ديبونو يقدم أحد كتبه بعنوان 

ام املنطلق جاء مفهوم التفكري الجانبي أو اإلبداع الجاد، إذ إن هذا االصطالح لصيق باسمه منذ ع

ليدل به عىل التفكري الذي ينظر املرء من خالله إىل املشكلة من زوايا مختلفة، بدالً مـن  ؛)1967(

االلتزام بخط رأيس للسري فيه، فيتجه هذا النوع مـن التفكـري لإلحاطـة مبختلـف وجهـات النظـر 

ًاألخرى، بل قد ينطلق بعيدا عام هو مألوف يف التفكري، إنه ميثل أسلوبا إبداعيا لحـ ل املـشكالت، ً

  ). De Bono,1997(كام أنه يرى فيه مدخال لإلبداع 

 الجـانبي بأنـه التفكـري) Oxford English Dictionary( اإلنجليزي أكسفوردّوقد عرف قاموس 

 .  غري منطقيةورق تبدططرق لحل املشكالت ب البحث عن

عن هذا النوع مـن اإلبـداع الجـاد تحـت مـسمى ) De Bono( كام تحدث ديبونو

ّالتفكري الجانبي، إذ يفرتض ديبونو أن هذا النوع من اإلبـداع ينمـى عنـد اإلنـسان مـن 

يات مقـصودة أو اسـرتاتيجخالل قواعد اإلبـداع؛ والتـي يعنـي بهـا اسـتخدام أدوات أو 

 متعمدة للتدريب عىل هذا النوع من اإلبداع، حيث اقرتح صـاحب النظريـة مجموعـة 
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  . ميكن من خاللها تنمية هذا النوع من اإلبداعيات التيسرتاتيجمن األدوات أو اال

البحث عن بـدائل وطـرق واقرتاحـات وآراء كثـرية قبـل : ويعرف ديبونو اإلبداع الجاد بأنه

ًاتخاذ قرار ما، وميكن تشبيه ذلك مبن يحفر حفرا يف مواقع عديدة؛ فهو ال يكتفي بحفرة واحدة؛ 

 ).De Bono, 2003(لحفر إذ إن الفكرة اإلبداعية قد تنبع من إحدى هذه ا

ذلك النوع من التفكري الذي يتطلب حل املـشكالت بطـرق غـري : وعرفه يف موقع آخر بأنه

 ). De Bono,1998(تقليدية، أو بطرق تبدو غري منطقية 

بأنـه مجموعـة تكنيكـات خاصـة أو طـرق خاصـة وأدوات توضـع موضـع  ً:أيضاكام عرفه 

ويقــصد بالطريقــة .  جديــدة ومفــاهيم جديــدةرأفكــاالتنفيــذ كطريقــة نظاميــة للحــصول عــىل 

 .)De Bono,1998(يات محددة لتنمية اإلبداع الجاد اسرتاتيجالنظامية استخدام أدوات أو 

مختلفـة الطريقة التي ننظـر بهـا إىل األشـياء، أو املوضـوعات مـن زوايـا  :كام عرب عنه بأنه

 والذي هـو املحـور  التفكري الهادفومتنوعة؛ حتى نفصل بني ما يدور يف الذهن طوال الوقت، وبني

 ).De Bono, 2005(األسايس للتفكري الجانبي أو اإلبداع الجاد 

 يتحدث فيه عـن )يبونولد (مسجل عليه بالصوت والصورة) CD- Rom(ويف القرص املدمج 

طريقـة القبعـات الـست إحـدى هـذه  ياته، وتعـد تكتيكـات أواسـرتاتيجمهارات اإلبداع الجاد و

 .اتيسرتاتيجاال

يتضح مام سـبق أن التعريـف األول لإلبـداع الجـاد تـضمن البحـث عـن بـدائل 

 إبداعية للمشكالت املطروحة، بينام ركز التعريـف الثـاين عـىل أنـه نـوع مـن التفكـري

  يهتم بحل املشكالت بطرق غري تقليدية غري محكومة بـاملنطق، بيـنام ركـز التعريـف

 أو التكنيكـات؛ ويقـصد بهـا األدوات أو  الثالث عىل أن اإلبداع مجموعة مـن الطـرق 
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  الغـريض/ ومفاهيم جديدة، وهو التفكـري الهـادفأفكاريات املستخدمة للحصول عىل سرتاتيجاال

  .أو املتعمد أو اإلبداع الجاد

 )1(تدريب رقم 

 .صوغ مفهوم خاص لإلبداع الجاد ُبالتعاون مع أفراد مجموعتك يرجى العمل عىل

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................  

 :Patternsاألمناط 

عىل فهـم اآلليـة ) اإلبداع الجاد(اعتمد ديبونو يف تطويره لهذا النوع من اإلبداع 

ــدماغ  ــا ال ــل به ــي يعم ــالل )Brain(الت ــن خ ــه م ــل إلي ــم التوص ــا ت ــتنادا إىل م  ًاس

  علم األعصاب، وهذا بالطبع يقود إىل إطاللة عىل آلية عمل الدماغ من خالل مؤلـف 
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؛ إذ يقوم الدماغ بتنظيم املعلومـات التـي تـرد  (The Mechanism of Mind) )آلية العقل(ديبونو 

إليه من خالل الحواس بطريقة ذاتية التنظيم؛ حيث يعمل الدماغ عىل تشكيل األمناط، والبحـث 

التشكيلة املنظمة للخاليا العصبية التي يتألف منها الـدماغ : عنها فيام بعد واملقصود بالنمط هو

تنظيم املعلومات عىل سطح الذاكرة، فالنمط هو تسلسل عصبي متكرر؛ إنه مفهـوم أو فكـرة أو 

 أو املفـاهيم؛ وذلـك يف فكـارأو صورة، كام ميكن أن يدل النمط عىل تسلسل زمني ملثـل تلـك األ

استجابته ملا يرد إليه من معلومات، حيث يتيح لها املجال لتنظيم نفـسها بنفـسها عـىل سـطحه، 

ك أشبه ما يكون باملاء الساقط من السامء عىل أرض رخوة تتخذ املسالك املتاحـة لهـا، وهو يف ذل

أو تشكل بنفسها املـسالك التـي تجـري فيهـا، حيـث يعتمـد شـكل هـذه املـسالك عـىل طبيعـة 

  ).De Bono,1997(املعلومات الواردة والطريقة التي وردت بها 

ا والتعامل معها تجعله فعاالً يف تعاملـه إن قدرة الدماغ عىل تشكيل األمناط والتعرف عليه

مع ما يحيط به، وهذا يعطيه القدرة عىل رسعة التعرف عىل األشياء، ورسعة التفاعـل معهـا مـام 

 ).De Bono,1997(يتيح له املجال الستكشاف ما حوله بفاعلية كبرية 

ًب عيوبا محددة وبالرغم من فاعلية الدماغ إالّ أنه يف تشكيله لألمناط والتعامل معها يكتس

ّتؤثر عىل أدائه، وتجعله أسري هذه األمناط مام يحد من قدرات اإلبداع لديه وانطالقها، وتـتلخص 

هذه العيوب يف أن األمناط متيل إىل الرسوخ والثبات مع مرور الزمن، ويصعب تغيريها والخـروج 

ابعـة لـه، ويتكـون مـا من دائرة سيطرتها، كام أنها تتمركز حول منط معني وتصبح هذه األمناط ت

 ). ,De Bono (1997يشبه حالة االستقطاب، كام أن هذه األمناط تصبح قوالب جامدة 

  بابتكــار مجموعــة)ديبونــو(ومــن أجــل التغلــب عــىل هــذه العيــوب قــام 

 يات واألدوات التي متكن الشخص من الخروج من سـيطرة األمنـاط، سرتاتيج من اال
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 De(يات بـيشء مـن التفـصيل سـرتاتيجاد، وسيتم تنـاول هـذه االواالنطالق نحو عامل اإلبداع الج

Bono,1997.( 

يات التي ميكن من سرتاتيجأن هناك مجموعة من اال) Jensen,2001(ويف السياق نفسه يرى 

 :خاللها تشجيع الطلبة عىل تكوين األمناط يف الغرفة الصفية نوردها عىل النحو اآليت

 التـي يطرحهـا »ملـاذا«السلسة غري املنتهية من أسئلة بصرب عىل  يفضل أن يجيب املعلم -1

 .يسخر منهم، أو أن يجيب املعلم باختصار شديد ال الطلبة وأن

أشـكال الـورق عـىل األشـجار :  مـثالً،أرش إىل مجموعة من األمناط املوجودة يف الطبيعـة -2

 .وألوان األزهار والورود املختلفة يف املروج. املختلفة

 .، واألسامء، والحقائقفكارتصنيف األشياء، واألّقدم مهارات ل -3

ٍاقرأ للطلبة قصصا محددة، أو نصوصا ذات أهداف معينة، ثم اطلب منهم تكوين أمناط  -4 ً ً

ٍتكـوين أمنـاط بـني الـسبب والنتيجـة، ومنـط بـني : ذات عالقة معينة مام سـمعوا، مثـل

 .مشكلة قامئة وطريقة حلها

 . املقابلة بني العنارص املختلفة يف الطبيعةاطرح أسئلة تتطلب املقارنة أو -5

ُساعد الطلبة يف تعلم أحجيات الصور املتقاطعة، واملكعبات، وألعاب الدومينو -6 ّ. 

ّعلم وتعلم أمناط األصوات، استمع إىل أمناط الحياة الربية مثل أصوات الطيور، واألغنام -7 ّ. 

ّقبل أن تبدأ موضوعا ما، قدم للطالب نظره -8 عنه  ً)شكلياًمنظام (أو ) منظم متقدم (عامة ً

 .وأرشطة الفيديو، وامللصقات) OHP( ًمستخدما العارض الرأيس

 قبــل أيــام مــن البــدء الفعــيل ملوضــوع تدريــيس معــني ســيأخذه الطــالب فــيام بعــد، -9
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 هيئ الطلبة للموضـوع مـن خـالل تزويـدهم مبقدمـة عامـة عـن املوضـوع، وبألعـاب قابلـة 

ذات عالقـة مبوضـوع ) Concept Maps(ف مجازيـة، وبخـرائط مفاهيميـة للمامرسـة، وبأوصـا

 .الدرس بحيث تعلق عىل الحائط

عندما تنتهي من موضـوع الـدرس، تأكـد مـن الـسامح للطلبـة بتقـويم وجهـات النظـر  -10

 ً.املؤيدة واملعارضة له، وناقش عالقتها مع بعضها بعضا

التعلميـة  - دمـج األسـاليب التعليميـةهناك الكثري من املدارس التي أخذت تدرك أهميـة 

ّ ويف النهاية يتعني عىل الفرد أن يكون معناه الخاص مـن األشـياء أو ،بالنظرية الحالية عن الدماغ ّ

ًعــرض لهــا، فــالطالب يف الوقــت الحــارض ال يريــدون مزيــدا مــن املعلومــات أو تت التــي يااملثــري

ريـدة التـي تـسعى املدرسـة الحديثـة املضمون بقـدر حـاجتهم إىل املعنـى، وأحـد األهـداف الف

لتدريب الطالب عليها اليوم هي تكوين معنـى وتـوفري البيئـة التـي تتـضمن العنـارص األساسـية 

 .والرضورية لتكوين املعنى

  Vertical Thinkingالتفكري العمودي : ًثانيا

عندما يفكر اإلنسان بشكل عمودي فهو أشبه مبن يحفر حفرة ويستمر يف حفرهـا عندئـذ 

يبقى يف نطاقها، وبالتايل ال ميكن له والحالة هذه أن يأيت بجديد طاملا أنه يحفر يف اتجـاه واحـد، 

فإذا ما كان عليه أن يأيت بجديد عليه أن يخرج من هـذه الحفـرة إىل حفـرة غريهـا، وهـذه هـي 

مرار يف ّالفكرة األساسية يف التفكري اإلبداعي الجاد؛ أي يتوجب البحث عن اتجاه آخـر؛ ألن االسـت

ّالحفر يف مكان واحد سـيبقي يف اتجـاه واحـد، أمـا إذا أراد الخـروج منهـا فقـد يـؤدي إىل تغيـري 

االتجاه؛ إن هذا النوع من التفكري يعمل عىل جعل املتعلم يفكر يف اتجاهات أخرى غـري مألوفـة 

)De Bono,2003(.  

بـداعي الجـاد والجـدول اآليت ًأن مثة فروقا بني التفكري العمودي، والتفكري اإل ديبونو  ويرى

  :)Debono,1997(ينب هذه الفروق 
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 )1(جدول رقم 

 يبني الفروق بني التفكري العمودي و اإلبداع الجاد

 التفكيـر العمــودي اإلبــداع الـجـــاد

  يهتم التفكري العمودي بالصواب  يهتم التفكري اإلبداعي باإلثراء 

حـل  يبحث عن فتح مجاالت وطرق أخـرى ل
 املشكلة املطروحة 

 يقـوم بانتقــاء طــرق واســتثناء طــرق أخــرى 
 لحل املشكلة املطروحة 

  يهتم باختيار الطرق األقرص لحل املشكلة  . يهتم بتوليد بدائل متنوعة لحل املشكلة

 . التفكري العمودي تحلييل تسلسيل . التفكري اإلبداعي شمويل وثاب

ن تكـون جميـع  يف اإلبداع الجاد ال داعـي أل
 .خطوات العمل صحيحة

 يف التفكري العمودي يجب أن تكـون جميـع 
 .خطوات العمل صحيحة

 

املتدربني عىل كال النوعني من التفكري؛ ألننا بحاجة /ويشري ديبونو إىل أهمية تدريب الطلبة

 .إليهام يف مختلف مناشط الحياة

عتبة ثـورة جديـدة يف تطبيـق نتـائج كام تشري أبحاث الدماغ الحديثة إىل أن البرشية عىل 

 التعلمية، إذ من املحتمل أن تقود نتائج -األبحاث املنبثقة عن علوم الدماغ يف العملية التعليمية

ًاألبحاث املتعلقة بالدماغ إىل تغريات مهمة يف مختلف مجاالت العملية الرتبوية بدءا من أوقـات 

) Thinking Style( التعلميـة، وأمنـاط التفكـري -يـةيات التعليمسـرتاتيجًالدوام املـدريس مـرورا باال

 ).Jensen,2001(وأساليب التقويم، إضافة إىل تنظيم البيئة املدرسية 
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 إىل الـدماغ يف دراسته التي هدفت إىل تعزيز الـتعلم املـستند) Robin, 2002( لقد أشار روبني 

)Brain Based Learning Theory( للقـرن الحـادي والعـرشين، هـي ، إىل أن عملية إعـداد املعلـم

إحدى املهام الرئيسة التي يتعهد بها الرتبويون يف ظل نتائج أبحـاث علـوم الـدماغ، إذ يتوقـع أن 

تتضمن عملية اإلعداد تأهيـل املعلـم مـن حيـث إكـسابه مهـارات إدارة الـصف، و متكينـه مـن 

ضافة إىل تدريبـه عـىل طـرق  التعلمية، وتعريفه بطرق تقوية الذاكرة، إ-يات التعليميةسرتاتيجاال

 . التقويم الحديثة التي تتناغم مع نتائج أبحاث الدماغ
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من ناحية أخرى تشري كثـري مـن الدراسـات التـي اسـتندت إىل نظريـة النـصفني الكـرويني 

والتـي اهتمـت ) Roger Sperry(للعامل روجر سبريي ) Two Hemispheres Brain Theory(للدماغ 

إىل أن أمنـاط ) Right Brain(والجانب األمين ) Left Brain(غ، الجانب األيرس بوظائف جانبي الدما

ًالتفكري السائدة لدى طلبة املدارس والجامعات بناء عىل وظائف جانبي الـدماغ تركـز عـىل منـط 

ّالتفكري التحلييل، واللغوي، واملنطق الريايض، وهذه األمنـاط مـن التفكـري مـن وظـائف الجانـب 

 يف حني أن وظائف الجانب األمين للدماغ تركز عىل منط التفكري البرصي، واملكـاين، األيرس للدماغ،

والحديس، والرتكيبي، واإلبداعي، والكيل، وهذه األمناط يف تراجع مستمر خاصـة الوظيفـة األهـم 

 ).Sousa,2001(وهي التفكري اإلبداعي 

توى العـاملي، حيـث ُوقد أكدت هذه النتائج من خالل مجموعة من الدراسات عـىل املـس 

 Vertical(أن التعلــيم يف املــدارس يركــز عــىل التفكــري الــرأيس ) De Bono,2003 ()ديبونــو(بــني 

Thinking (وأيدت هذا التوجه نتائج دراسة كل من: 

 Springer & Deutsch, 2003; Herrman, 2002; Saleh, 2001 ;Ornstein,1997)( 

حول الرتكيب التـرشيحي ) Gazzanige,2002(زنج لقد أكدت نتائج التجارب التي قام بها جا

يتكـون مـن نـصفني، أيـرس وأميـن،  للنصفني الكرويني للدماغ، وبنيته التعليميـة، عـىل أن الـدماغ

فالدماغ األيرس يعمل عىل تحويل املعلومات الداخلة إىل الدماغ إىل رمـوز، بيـنام يعمـل النـصف 

الـدماغ إىل قـسمني مـستقلني يف  ّها، وبذلك قسماألمين عىل اسرتجاع املعلومات وقت الحاجة إلي

 .الوظيفة، لكنهام متحدان يف الرتكيب والبنية

 املـــشار إليـــه يف) Bogen & Bogen(ويف الـــسياق نفـــسه يـــرى بـــوغن و بـــوغن 

 )Springer& Deutsch, 2003 (ــىل ــاء ع ــراد بن ــدى األف ــري ل ــاط التفك ــن أمن ــني م ــود منط  ًوج

 تفكــري املنطقــي والــذي هــو مــن وظــائف الجانــب األيــرس الــسيطرة الدماغيــة، وهــام منــط ال
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 للدماغ، والذي تعهده بالرعايـة والتطـوير النظـام التقليـدي يف املـدارس والجامعـات، يف مقابـل 

وظائف الجانب األمين للدماغ التي مل تلق الرعاية نفسها ؛ وبالتايل تأخر منو وظائفه وعىل رأسـها 

 وظائف جانبي الدماغ، برز منطان من التفكـري لـدى اختالفىل وبناء ع. وظيفة التفكري اإلبداعي

الـذي يـستند إىل وظـائف الجانـب ) Analytical Thinking(منـط التفكـري التحلـييل : األفراد هـام

الذي يستند إىل وظائف الجانب األمين ) Global Thinking(األيرس للدماغ، ومنط التفكري الشمويل 

  .للدماغ

 الدراسات عىل أن الطلبة قادرون عىل امتالك مهارات جديدة إذا لقد برهنت مجموعة من

ِّما علموا من خالل  تعلمية متوازية تعمل عـىل سـيادة دماغيـة متوازيـة  - يات تعليميةاسرتاتيجُ

 ). Dunn,1998(لدى الطلبة 

 Brain Dominance Concept of the مفهوم السيطرة الدماغية 

 John(ماغ إىل عـامل األعـصاب جـون جاكـسون  يرجع مفهوم سيطرة أحد نـصفي الـد

Jackson ( بفكرته عن الجانـب القائـد مـن الـدماغ)The Leading Hemispheres( ويعتـرب هـذا 

: ُاملفهوم األصل الذي اشتق منه مفهوم السيطرة الدماغية، إذ يعرب جاكسون عن ذلك بقوله

، حيث بني أن التلف الذي ً»اّإن نصفي الدماغ ال ميكن أن يكونا مجرد تكرار لبعضهام بعض«

ُيحدث ألحد نصفي الدماغ يفقد الفرد القدرة عىل الكالم، وهي الوظيفة األرقى يف اإلنسان؛ 

ّفال بد إذن أن يكون أحد نصفي الدماغ هو الذي يتوىل أرقى هذه الوظائف، وبالتايل يكـون 

عـامل ) Hugoliepman( مـا أكـده هيوجـوليبامن ًأيـضاوهذا . هذا النصف هو النصف القائد

األعصاب حيث أشار إىل سيطرة النصف الكروي األيرس لدى معظـم األفـراد، حيـث بـني أن 

النصف األيرس للدماغ هو الذي يسيطر عىل الحركـات اإلراديـة، واللغـة، واملنطـق؛ وبالتـايل 

 ظهر مفهوم السيطرة الدماغية والذي أصبح يشري إىل متيز أحـد النـصفني الكـرويني للـدماغ 
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التحكم يف ترصفات الفرد، أو ميل الفرد إىل االعتامد عىل أحد نصفي الـدماغ أكـرث مـن النـصف ب

 ).Springer& Deutsch,2003(اآلخر

ًوبعد أن أصبح مفهوم السيطرة الدماغية شائعا رسعان ما ظهر أن النـصف األميـن للـدماغ 

 )جـوزف بـوغن(عـصاب ُهو النصف املهمل، وقد أكدت هذه النتيجة من خالل دراسات عـامل األ

 وهـذا يـؤدي ،حيث الحظ أن االتجاه الحايل يف التعليم يركز عىل وظائف الجانب األيرس للـدماغ

 ).Springer& Deutsch,2003(إىل إماتة منو وظائف الجانب األمين للدماغ 

ذات ) (Springer & Deutsch, 2003; Hellige, 2001; Jensen, 2001و تـشري املراجـع العلميـة 

ن بالسيطرة الدماغية إىل أنه ميكن تحديد منط الـسيطرة الدماغيـة لـدى األفـراد مـن خـالل الشأ

 :منهجني علميني هام

 : تطبيق اختبارات سيكولوجية مثل  -1

 .اختبار تورنس لقياس السيطرة الدماغية  -أ 

 .لقياس السيطرة الدماغية) McCarthy(واختبار مكاريث   -ب

 طرة الدماغية أداة هريمان لقياس السي  -ج
)Herrmann Brain Dominance Instrument Thinking Style Assessment.( 

والـذي يختـرص ) Positron Emission Tomography(تقنيات التـصوير باألشـعة مثـل جهـاز  -2

 Functional Magnetic(، والجهـاز الـوظيفي للتـصوير بـالرنني املغناطيـيس  )PET(عادة بــ 

Resonance Imaging ( والذي يرمز له بـالرمز)FMRI.( وجهـاز التـصوير بـالرنني املغناطيـيس 

)(Magnetic Resonance Imaging والذي يرمز له بالرمز ُ)MRI.( 

 ).Sodium Amytal(اختبار الصوديوم أميتال   -3
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 :)2(تدريب رقم 

 باعتقادك ما العوامل التي تجعل من السيطرة الدماغية اليـرسى سـائدة بـني الطلبـة عـىل

  مستوياتهم التعليمية؟ اختالف

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 Basic Principles  املبادئ األساسية

مثة مجموعة من املبادئ األساسية لنظرية اإلبداع الجـاد ميكـن إجاملهـا يف النقـاط التاليـة 

)De Bono (1998 : 

 .اإلبداع ليس موهبة موروثة  -1

  .تسابهالتفكري اإلبداعي الجاد منط من أمناط التفكري ميكن التدرب عليه واك  -2
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 . اإلبداع الجاد مغاير للتفكري العمودي  -3

 .اإلبداع الجاد مغاير للتفكري املنطقي ومتجاوز عنه  -4

 .املنطق الحقيقي مهتم بالحقائق أو مبا ميكن أن يحدث  -5

 .هناك مظاهر لإلبداع الجاد تكون بأكملها منطقية يف طبيعتها  -6

 .التًاإلبداع الجاد يهتم كثريا باالحتام  -7

مصطلح اإلبداع الجاد يتضمن مجموعـة مـن الطـرق املنظمـة تـستخدم لتغيـري املفـاهيم   -8

واإلدراكــات، وتوليــد مفــاهيم وإدراكــات جديــدة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يتــضمن 

 . استكشاف احتامالت متعددة واتجاهات بدالً عن البحث عن طريق مبفردها

 ً.اإلبداع الجاد ليس خطيا  -9

 :)3(مترين رقم 

توظيـف هـذه  يف ضوء فهمك ملبادئ اإلبداع الجاد هل ميكن تطـوير أنـشطة تعمـل عـىل

ًاملبادئ بطريقة إجرائية؟ اخرت أحد هذه املبادئ وصمم نشاطا تعليميا استنادا إليه ً ً . 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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  Sources of Serious Creativityمصادر اإلبداع الجاد   ً-ثالثا

 :De Bono (1998( حدد ديبونو مصادر اإلبداع الجاد بالنقاط اآلتية 

  Innocence الرباءة / السذاجة-أ

فإذا مل يكن لدى الشخص معرفة مبـا هـو متبـع يف . ًيديا لإلبداعًتكون السذاجة مصدرا تقل

تناول املفاهيم والتصدي للحلول، ثم وجد نفسه يف موقف جديد عليـه، فمـن املمكـن أن 

ًيتيح هذا األمر الوصول إىل تناول إبداع جديد، فتكـون الـسذاجة عندئـذ مـصدرا لإلبـداع؛ 

 .ينبغي عملهعندما ال يعرف الشخص ما ينبغي عمله، أو كيف 

  Experience الخربة -ب

اإلبداع القائم عىل الخربة عكس اإلبداع القائم عىل السذاجة؛ إذ تتيح الخربة املجال للتعلم 

 .ّوالتعليم، ومن ثم الوصول إىل النجاح واإلبداع

 Motivation Mental   الدافعية العقلية-ج

ُإن توافر حالة من الدافعية لدى الشخص يحفز للنظر إ الذي يرىض ىل بدائل أكرث، يف الوقت ّ

 الرغبـة يف التوقـف، ومن املظاهر الهامة لتحقيـق الدافعيـة العقليـة. اآلخرون مبا هو موجود

ًوالنظر إىل األشياء التي مل ينتبه إليها أحد، حيث يشكل هذا النوع من الرتكيز مصدرا خفيـا  ً

 .يات املنظمةسرتاتيجلإلبداع يف غياب اال

  Style األسلوب -د

وتتعـدد أسـاليب . يقصد باألسلوب الطريقة التي يسلكها الفرد يف التفكـري يف موضـوع مـا

ًالتفكري، وكل منها ميثل تفكريا لصفة عامة، وتفكريا إبداعيا بصورة خاصة ً ً . 
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 Release التحرر -ـه

إن العمل عىل تحرير الفرد من القيود وعوامل الكبت واإلحباط والخوف والتهديد يجعـل 

ّإن فوبالتايل . ًفرد أقدر عىل اإلبداع؛ ذلك أن الدماغ يكون أكرث عطاء يف مثل هذه الحاالتال

شك يف تحرير الطاقـات اإلبداعيـة   من الحرية املسؤولة سيسهم بالِالعمل عىل توفري مزيد

 . لدى الفرد

 )4(تدريب رقم 

تـرثي كـل كـن أن ُبالتعاون مع أفراد مجموعتك يرجى كتابة ثالثة مـن اإلجـراءات التـي مي

 .De Bono  مصدر من مصادر اإلبداع الجاد التي تحدث عنها صاحب النظرية

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 املفاهيم الخاطئة عن اإلبداع: ًرابعا

ً يف حديثه عن اإلبداع عددا من املفاهيم الخاطئة عن اإلبداع الجاد، والتي )ديبونو(يناقش 

 ):De Bono,1998(ًع لدى األفراد، وفيام ييل وصفا لهذه املفاهيم اىل إعاقة تعليم اإلبدقد تقود إ

 Creativity is natural talent اإلبداع موهبة طبيعية -أ

 إىل أن اإلبداع ال يحتاج إىل موهبة مميـزة، أو قـوة خفيـة ليـصبح الـشخص )ديبونو(يشري 

ّ، وإمنـا هـو مهـارة ميكـن أن تعلـم وتنمـى ًمبدعا، إذ ليس اإلبداع موهبة طبيعية موروثـة

 .كمهارة الرياضيات، أو أي مهارة أخرى
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يات أو األدوات املقصودة التـي ميكـن مـن سرتاتيج ويرى ديبونو أن هناك مجموعة من اال

خاللها تطوير املهارات اإلبداعية لدى املتدربني، كام أن هناك محفزات تحفز العقـل عـىل إنـشاء 

هذه املحفزات الرتكيز، والرتيث أثناء التفكري، وهذا يشري إىل أن اإلبداع الجاد  مبدعة، ومن أفكار

ومـن . أو لقـضية مطروحـة للنقـاشًيتطلب وقتا ومحاولـة إليجـاد البـدائل املختلفـة ملوقـف مـا 

 القبعات الست، والتي ميكن أن تـسهم يف توسـيع ياتاسرتاتيجيات التي يقرتحها ديبونو سرتاتيجاال

 .  األفراداإلدراك لدى

 Creativity comes from the Rebels اإلبداع يأيت من املتمردين -ب

يقصد ديبونو باألفراد املتمردين أولئك 

ــاهيم القامئــة أو  ــذين يتحــدون املف ال

املوجــودة، والتــي تعتــرب مــسلامت يف 

ـــاة ـــراد . الحي ـــديهم األف ـــردون ل املتم

 والـشجاعة، ووجهـات الطاقات العالية،

 والتي بـدورها متكـنهم النظر املختلفة

ًمن اإلبداع، بيد أن األفراد األكرث ذكـاء 

ًيظهرون توافقا أرسع يف عملية التعلم 

التي تتطلب الرسعة، وهذا يحتـاج إىل 

جهد بسيط للنجـاح، وبهـذه الطريقـة 

يضمن األفراد األذكيـاء حيـاة مـساملة، 

 ميكـن أن يتـدرب مثـل ولكن قد ال تصل نتاجاتهم التعليمية إىل مستوى اإلبداع، ومن ثـم

 . هؤالء الطلبة عىل مهارات اإلبداع
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 Right brain / left brain الدماغ األمين والدماغ األيرس-ج

 سواء الجانـب األيـرس للـدماغ، أم ،اإلبداع الجاد هو نتاج تشغيل النصفني الكرويني للدماغ

مـن ) Roger sperry(الجانب األمين، ويعارض ديبونو ما ذهب إليه الباحـث روجـر سـبريي 

 . التفكري اإلبداعي هو نتاج أداء النصف الكروي األمين فقط

 

بتغيري املفاهيم واإلدراكات، فلـيس أمـام ً لقد أشار ديبونو إىل أنه عندما يكون األمر متعلقا

املتعلم خيار بشأن استخدام الدماغ األيرس أو الدماغ األمين؛ فتغيري املفاهيم واإلدراكات مرتبطـة 

 .  جانبي الدماغبأداء

 Positive Emission(وقد بني ديبونو أنه من خـالل التـصوير باسـتخدام جهـاز 

Tomography ( والذي يخترص عادة بـ)PET ( وهو تقنيـة للتـصوير بجهـاز اإلشـعاع 
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مهمة عقليـة البوزوترين، حيث مكنت هذه التقنية من رؤية النشاط الدماغي للمتعلم أثناء أداء 

 . لحالة يظهر أن جانبي الدماغ يف حركة نشطة يف الوقت نفسهما، ويف هذه ا

  اإلبداع وقف عىل الفنانني-د

ًيؤكد ديبونو عىل أن اإلبداع ليس مقترصا عىل الفنانني، حيـث أن اإلبـداع ميكـن أن ينمـى 

 . ّلدى األفراد العاديني كأي مهارة أخرى تعلم وتنمى لدى املتعلمني

 Release االنطالق والتحرر -ـه

ًالخوف من أن تكون خاطئا، أو الخوف مـن أن تكـون سـخيفا(ّإن إزالة الخوف والتحرر  ً( ،

ًميكن أن يجعل الفرد يف موقع أفضل بالنسبة لإلبداع، فعندما يكون الفـرد حـرا يف التعبـري، 

 .  جديدةأفكار الغريبة من أجل أن تظهر فكارًميكن ذلك أن يلعب دورا حول األ

 ويك يحـدث م اإلبداع تأيت من تكوين األمناط القادمة من العامل الخارجي؛ّإن الرباعة يف تصمي

اإلبداع ينبغي التحرر مـن القيـود والعـادات، ولكـن تلـك الحريـة ميكـن أن تكـون أكـرث فاعليـة 

 . يات مقصودة لتنمية اإلبداع الجاداسرتاتيجباستعامل طرق و

 Intuition  الحدس-و

ًيلعب الحدس دورا مهام يف املرا حل النهائيـة يف عمليـات التفكـري الجـانبي، ورمبـا يـساهم ً

 . ًالحدس مساهمة ذات قيمة بعيدا عن أي عملية إبداعية

إن إعادة التنظيم غري الواعي للمعلومات والخـربة قـد يعطـي نتـائج جيـدة، لكـن الخطـر 

 . يكمن يف التنازل عن الجهود الواعية للتفكري، واالكتفاء فقط بالحدس

 Intelligence and Creativityإلبداع  الذكاء وا-ز

 وذلـك عنـدما يـصل مـستوى الـذكاء إىل يتزايد الذكاء واإلبداع مـع بعـضهام،
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درجة، بعد ذلك فإن الذكاء واإلبداع يتباعدان، حيث أن الذكاء املرتفع ال يضمن مـستوى ) 120 (

؛ يك يـتمكن الفـرد مـن مبعنى آخر يحتاج اإلبداع إىل مستوى معني من الذكاء. مرتفع من اإلبداع

توليد إبـداعات جديـدة، وتـشري الدراسـات يف هـذا املجـال إىل أن معامـل االرتبـاط بـني الـذكاء 

 .ئةاواإلبداع ال تتجاوز األربعني بامل

 Group or Individual Creativity اإلبداع الجامعي أو الفردي -ح

ه أفكـارًوقتـا يف إعـادة بقـى مع الفـرد لآلخـرين، ورمبـا يتيف العمل الجامعي يجب أن يـس

 . الخاصة حتى يضمن اإلدراك لدى اآلخرين

ًا أكـرث بعـدا وأكـرب أفكـارهم الخاصة رمبا ينتجون أفكارّإن األفراد الذين يعملون من خالل  ً

ًمدى من خالل الذين يعملون كمجموعات، من هذا املنطلق يرى ديبونو أن اإلبداع يكون فرديا 

  ً.وليس جامعيا

 Big jump and small jump creativityفزة الكربى والقفزة الصغرى  إبداع الق-ط

بيـنام تـشري القفـزات . القفزات الصغرى تشمل التعديالت، والتحسينات، وتجميـع األشـياء

، أو مبعنـى آخـر توليـد مفـاهيم جديـة فكـارالكربى إىل حدوث تغريات يف املفـاهيم أو األ

 .  جديدةأفكارو

ًه فقط قفزة كربى فإن هذا األمر يكون مناسبا فقط لعلامء البحث إذا نظرنا لإلبداع عىل أن

 . ينيسرتاتيجاال

ّإن القيمة الكاملة للفكرة الجديدة رمبا تعتمد عىل بعض إبداع القفزة الصغرى؛ لـذا فإنـه 

 . توجد حاجة لكال النوعني من القفزات الصغرى والكربى، إذ إن هذا األمر يتعلق بالتوازن
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  Scatter - Gun Success البندقية املبعرثة  نجاح تصويب-ك

 هـذه  املجنونـة نحـو الهـدف عـىل أمـل أن إحـدىفكـارتقوم هذه الطريقة عىل تصويب األ

ّإن عملية اإلبداع ليست عمليـة تـصويب مبعـرثة، .  ميكن أن تصيب الهدف املبتغىفكاراأل

 للخـروج مـن يات ميكن أن تـستخدماسرتاتيجبل هي خطوات نظامية، وتوظيف ألدوات و

 .  جديدةأفكاراألمناط التقليدية يف التفكري؛ وذلك بهدف الوصول إىل 

 The need for craziness الحاجة إىل الجنون -ل

اإلبداع يتضمن البقاء ضمن فكرة واحدة، لذا فإن أية فكرة جديدة رمبـا تظهـر يف البدايـة 

 . املوجودةفكاركيشء جنوين عند مقارنتها مع األ

 إىل وضع غـري ،ف إليه من اإلبداع الجاد هو الخروج من النمط التقليدي للتفكريّإن ما نهد

 . تقليدي؛ مام ميكننا من التحرك نحو الفكرة الجديدة

. بعض املعلمني يف اإلبداع يعتربون الجنون هو جوهر عملية اإلبداع وهذا افـرتاض خـاطئ

 . لذا فإن التفكري اإلبداعي ال يعتمد عىل الجنون

 :) 5(قم مترين ر

العمليـة يف ضوء فهمك للمفاهيم الخاطئة عن اإلبداع من وجهة نظـر ديبونـو مـا اإلجـراءات 

 :  املتدربني /التي ميكنك القيام بها يف تعليم التفكري اإلبداعي للطلبة

....................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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  Identify thinking Skills تعريف مهارات التفكري

ميكـن ميكن تعريف مهارات التفكـري بأنهـا عمليـات معرفيـة إدراكيـة منفـصلة أو متـصلة 

 عىل درجة كبـرية مـن وتعترب مهارات التفكري. لبنات أساسية يف بنية التفكري/عتبارها مبثابة قدراتا

مـن البحـث واالستقـصاء يف األهمية للطلبة يف مختلف املراحل الدراسـية؛ إذ حظيـت بكـم كبـري 

  عـرب الفـرتات الزمنيـة املاضـية، بـسبباألدب الرتبوي ونتائج الدراسـات والبحـوث التـي تراكمـت

 . االهتامم الكبري الذي حظيت به

 ?Can Thinking Skills be Taught  هل ميكن تعليم مهارات التفكري؟

 :األسئلة اآلتية) Langrehr,2000( يورد الباحث النجهر

 ما نقاط التشابه بني كل من الخشب، والثلج، والزيت؟  -1

 ما الخصائص األساسية لقطعة النقد البالغة عرشة قروش؟  -2

 ما االستخدامات املختلفة لقطعة النقد البالغة عرشة قروش؟  -3

 ما األسباب املحتملة لعدم إضاءة ضوء غرفة الصف عندما تقوم بتشغيله؟  -4

 عمليـات ْرمبا مل ْ يسبق أن فكرت بهذه األسئلة من قبل، لكن من املحتمل أنـك قمـت بـإجراء

ًإننا جميعـا نطـور نوعـا مـن . يف دماغكعقلية مخططة أو غري مخططة، مرتابطة أو غري مرتابطة  ً

مهارات التفكري ضمن درجات متفاوتة، حيث أن هذه املهارات تساعدنا يف القيام بعمليات ربط 

-Short) (املسجالت الحـسية إىل الـذاكرة قـصرية مفيدة وإبداعية بني املعلومات التي ترد من خالل 

Term Memoryاملدى إلجراء املعالجة فيها. 

ة لإلجابة عن السؤال األول من األسئلة األربعـة املطروحـة أعـاله، فإننـا نـستخدم يف محاول

ّمهارة التصنيف؛ إذ إن معظمنا قام بتصنيف الثلج والخشب والزيت عىل أنها أشـياء تطفـو عـىل 

 .سطح املاء، أو أنها تتكون بصورة طبيعية، أو أنها تحتوي عىل الهيدروجني
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 اسـتخدام مهـارة التعمـيم، والـسؤال الثالـث يتطلـب إجـراء ّأما السؤال الثاين فيتطلب منا

عملية التحليل لخصائص قطعة النقد، والتفكري بها مبرونـة، فـيام يتطلـب الـسؤال الرابـع إجـراء 

 .ًاستدالالت بناء عىل افرتاضات مختلفة ذات عالقة بها

ًإن هذه املهارات األربع متثل جزءا من مهارات التفكري التي حظيـت بالبحـث  واالستقـصاء ّ

 .من جمهور كبري من الباحثني

 واحـدة، إذ من املالحظ أن كل سؤال من األسئلة األربعة السابقة له أكرث من إجابة صـحيحة

ُإن هذه األسئلة تختلف عن تلك األسئلة التي تطرح يف معظم املواد الدراسية، واملواد الجامعيـة، 

ّأمـا . املدرسـة بـأن لهـا إجابـة صـحيحة واحـدةحيث تتميز املواد الدراسية سواء يف الجامعـة أو 

األسئلة ذات اإلجابـات املتعـددة فهـي التـي نواجههـا يف مختلـف أنـشطة حياتنـا، ونتخـذ فيهـا 

ًالقرارات، والتي تشكل أنشطة التفكري اليومية األكرث شيوعا يف الحياة ما بعد املدرسة والجامعة ُ. 

ُي تـم تعلمهـا مـن املدرسـة وأجربنـا عـىل ومن املؤكد أن معظم املعلومات واملفـاهيم التـ

ْحفظها مفيدة يف هذه األنشطة، إالّ أننا مل نطور  إلجراء عمليات الربط ) Strategies(يات اسرتاتيجْ

التخيلية التي ال تستند إىل التلقني، وبالتايل بقي الهدف الذي نحن بـصدد تحقيقـه بعيـد املنـال، 

لتـي ميكـن التوصـل إليهـا مـن خـالل عمليـات حـل ٍعندئذ سنبقى محصورين يف أنواع الحلـول ا

 .املشكالت واتخاذ القرارات املستقبلية

) هـل ميكـن تعلـيم مهـارات التفكـري؟(ويف محاول لإلجابة عن الـسؤال املطـروح 

 )املرجـع يف تـدريس مهـارات التفكـري(يف مؤلفه ) Beyer, 2003(يجيب عنه الباحث بري 

 التفكــري ليــسا مرتادفــني؛ حيــث أن حيــث يبــني أن مــصطلحي التفكــري ومهــارات 

مثـل ) Recalled Perception(التفكري هو استثامر املعلومات الحسية واإلدراك املستذكر 

  املخزنـة يف الـذاكرة مـن أجـل الحـصول عـىل معنـى، إنهـا عمليـة فكـاراملعلومات واأل
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 التـي تواجهنـا يف حـل املـشكالت: إننا نفكر ألسباب عـدة، منهـا.  وتقديم األحكامفكارتكوين األ

ّإن هـذه القـضايا . الحياة، والحكم عىل قيمة يشء ما، والكفاءة، والدقة، وإصدار األحكام، والفهم

هي أنشطة عقلية معقدة مكونة من عمليات متعددة الجوانب ومـن االسـتثامر املثـري للمعرفـة 

 . واملعلومات الواسعة

دقيقـة وحـساسة تتـداخل مـع من جانب آخر فإن مهارات التفكـري هـي عمليـات عقليـة 

مهـارات التـذكر، : ًبعضها بعضا عندما نبدأ بالتفكري؛ إذ تم تحديد العديد من هذه املهارات، مثل

ّإن هذه املهارات هي األساس الذي يقوم عليه التفكري الفعال واملـؤثر، . والتمييز، والتنبؤ، وغريها

ًحيث أن مهارات التفكري تـستعمل مـرارا وتكـرارا لتنفيـذ  مهـامت أو عمليـات تفكرييـة هـدفها ً

 . الوصول إىل معنى أو رؤيا أو معرفة

) هل ميكن تعليم مهـارات التفكـري؟ (لإلجابة عن هذا السؤال  )1999(وقد تصدى جروان 

أن   (De Bono, 2003)اسـات لـبعض البـاحثني مـن أمثـالرحيث بني من خالل مراجعة بعـض الد

مـران يف غايـة األهميـة بالنـسبة إىل أهـداف املؤسـسات تعليم مهارات التفكري وتهيئـة الفـرص أ

 . الرتبوية؛ حيث أن مهارات التفكري ميكن أن تتحسن بالتدريب واملران

بني تعليم التفكري ومهارات التفكري؛ فتعليم التفكري يعني تزويـد ) 1999( كام يفرق جروان

ّمامرسة عمليات التفكري، أما تعليم الطلبة بالفرص املالمئة ملامرسة التفكري، وإثارة دافعيتهم عىل 

يات عمليـات اسـرتاتيجمهارات التفكري فريكز عىل تعليم الطلبة كيـف وملـاذا ينفـذون مهـارات و

املـشار ) Sternberg (كام يؤكد سترينبريغ . التفكري الواضحة املعامل كالتطبيق والتحليل واالستدالل

 لــتعلم، حيــث أن الــذكاء عبــارة عــن أن مهــارات التفكــري قابلــة ل) 1999(إليــه يف جــروان 

 مجموعة من مهارات التفكري والتعلم التي تـستخدم يف حـل مـشكالت الحيـاة اليوميـة، وكـذلك
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 تستخدم يف املجال األكادميي، وهناك العديد من الربامج الرتبويـة التـي طورهـا عـدد كبـري مـن 

 . خاصة املتفوقني واملوهوبنيالباحثني بهدف تعليم مهارات التفكري ملستويات عدة من الطلبة 

ــو  ــد ديبون ــه يؤك ــشأن ذات ــارة ميكــن أن تتحــسن ) De Bono,2005(ويف ال أن التفكــري مه

بالتدريب واملراس والتعلم، حيث يرى أن مهارة التفكري ال تختلف عن أية مهارة أخرى؛ إذ يـشبه 

إلنسان كام تعمـل قـوة التفكري مبهارة قيادة السيارة، وعن طريقه يعمل الذكاء ويؤثر يف خربات ا

  .محرك السيارة عن طريق املهارة يف قيادتها

 :الفرق بني العملية واملهارة يف تعليم التفكري

ًمن املفيد يف هذا السياق أن نفرق بني العمليـة واملهـارة، خاصـة إذا مـا كانـت أهـدافا أو 

جموعـة مـن وسائل للوصول إىل هدف محدد، فالعمليـة املـستخدمة يف الغرفـة الـصفية هـي م

ٍاألنشطة التي ميكن أن تحقق أهدافا مرصودة من قبل املعلم، وعندئذ يـشرتك التالميـذ يف هـذه  ً

األنشطة، حيث يقومون مبجموعة من املهارات املتعددة بغية إدراك مفهوم معـني، أو اسـتيعابه، 

مـن أو حل مشكلة ما، فالتالميذ ال يلخصون من أجل مهـارة التلخـيص بقـدر مـا يكـون الهـدف 

القيام بهذه املهارة بلوغ نتاجات تعلمية معينة، من هنا نـرى أن العمليـة تتـضمن مجموعـة أو 

سلسلة من املهارات املرتابطـة التـي ميكـن أن تـؤدي إىل تحقيـق الهـداف املتوخـاة، وعـىل هـذا 

 .العملية ّاالستنتاج فاملهارة مكون من مكونات

ّبأنهـا القـدرة عـىل األداء بـشكل فعـال يف مهارة التفكري ) De Bono, 2001 (ديبونوويعرف 

 .ظروف معينة

ــا ــنام يعرفه ــسون بي ــعادة  (Wilson) ويل ــه يف س ــشار إلي ــك)2003(امل ــا تل ــىل أنه  ّ، ع

  وذلــك، العمليــات العقليــة التــي نقــوم بهــا مــن أجــل جمــع املعلومــات وحفظهــا أو تخزينهــا
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 .ىل استنتاجات وصنع القرارات من خالل إجراءات التحليل و التخطيط و التقييم و الوصول إ

ّ عىل أنها عبارة عن عمليات عقلية محددة منارسها و نستخدمها عن قـصد يف ًأيضاويعرفها 

معالجة املعلومات و البيانـات لتحقيـق أهـداف تربويـة متنوعـة تـرتاوح بـني تـذكر املعلومـات 

 وإقامـة الـدليل وحـّل  إىل التنبؤ باألمور و تـصنيف األشـياء،ووصف األشياء و تدوين املالحظات

 ).2003 ،سعادة( املشكالت والوصول إىل استنتاجات

 ):6(مترين رقم 

التفكـري  ُضوء التعريفات السابقة ملفهوم مهارات التفكـري، يرجـى صـوغ مفهـوم ملهـارة يف

 . خاص بك

.......................................................................................................................................................................................................

 ................................. 

............................................................................................................. ....... 

.................................................................................................................... 

 Serious Creativity Skills  مهارات اإلبداع الجاد: ًخامسا

 املهارات ويف السياق ذاته يرى ديبونو أن لإلبداع الجاد مهارات ميكن التدرب عليها، وهذه

 :De Bono (1998(هي 

  Generation of new Perception  توليد إدراكات جديدة -أ

ً يقصد باإلدراك الوعي أو الفهم؛ مبعنى أن يصبح املـتعلم مـدركا لألشـياء مـن 

خالل التفكري فيها؛ مبعنى آخر اإلدراك هو التفكري الغريض الواعي الهادف ملـا يقـوم 

 ذهنيـة بغـرض الفهـم، أو اتخـاذ القـرار، أو حـل ) ليـةعق(به املتعلم مـن عمليـات 
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املشكالت، أو الحكم عىل األشياء، أو القيام بعمل ما، فاإلدراك نـوع مـن الرؤيـة الداخليـة توجـه 

ًوبنـاء عـىل . ويؤكد ديبونو عىل أن التفكري واإلدراك أمر واحد. املتعلم نحو الفكرة، بهدف فهمها

قيص للخربة من أجل غرض ما؛ قد يكون هذا الغرض هـو تحقيـق تعريف ديبونو للتفكري بأنه الت

 .الفهم، أو اتخاذ القرار، أو حل املشكالت، أو القيام بعمل ما

  Generation of new Concepts توليد مفاهيم جديدة  -ب

عامة لعمل األشياء، ويعرب عن املفاهيم  إىل أن املفاهيم هي أساليب أو طرق ديبونو  يشري

مـن بـذل مجهـود السـتخالص هـذا ّ البـد ُرق غري واضحة، وحتى يعرب عـن مفهـوم مـا،ًأحيانا بط

 أو ذات هـدف وهـي تتعلـق مبـا ،مفـاهيم غرضـية: املفهوم، ومثة ثالثة أنواع من املفـاهيم هـي

ّيحاول املتعلم أن يحققه، و مفاهيم آلية حيث تصف مقدار األثر الذي سينتج من عمل ما، أمـا 

اهيم فهو مفاهيم القيمة والتي تشري إىل الكيفية التي يكتـسب العمـل مـن النوع األخري من املف

 . خاللها قيمته

من املحتمل أن تكون القدرة عىل تكوين املفاهيم املجردة هي أساس القدرة عىل التعليل، 

حيث أننا نستخدم املفاهيم طوال الوقت يف التعامل، وعىل الرغم من ذلك فـإن بعـض النـاس ال 

رتياح يف التعامل مع املفاهيم، خاصة املفاهيم التي تتصف بـالغموض، أو املفـاهيم يشعرون باال

ًذات الصبغة األكادميية؛ بينام يكون االرتياح واضـحا عنـدما يتعامـل بعـض املتعلمـني باملفـاهيم 

 .املحسوسة

أوىل هـذه  هناك عدد من األسباب التي تربر الحاجة الستخالص مفـاهيم واضـحة،

، فإذا كانت القدرة متوافرة عل اشتقاق املفهوم حينهـا ميكـن اسـتخدام األسباب البدائل

ـــوم ـــذا املفه ـــذ ه ـــة يف تنفي ـــرق بديل ـــاد ط ـــة إليج ـــة ثابت ـــوم كنقط ـــذا املفه  ه

 ّأما  . التي نستخدمها بشكل مستمرفكار، وبعض هذه البدائل قد يكون أكرث قوة من األ
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كن تقويته من خالل بذل جهود لتحسينه، ًفعندما نستخلص مفهوما مي السبب الثاين فهو التقوية

بإزالة األخطاء ونقاط الضعف، والعمل عىل تعزيـز قـوة هـذا املفهـوم، ويكمـن الـسبب الثالـث 

فعندما نعرف املفهوم نستطيع أن نقرر تغيريه؛ إذ مل تكن األمور تسري بـشكل  واملتمثل يف التغيري

 .جيد، أو إذا كان هناك تهديد منافس له

  Generation of new Ideas جديدة ارأفكتوليد  -ج

 هـي فكـار، واأل)Mind(من خـالل العقـل ) يفهم(يشء يتصور : الفكرة بأنها ديبونو ّ يعرف

طرق مادية لتطبيق املفاهيم، والفكرة يجب أن تكون محددة، ويجب أن توضع الفكـرة موضـع 

 .املامرسة

؛ ويشري إىل فكاروالفوري لألمن الرفض الرسيع  ديبونو  جديدة يحذرأفكارومن أجل توليد 

 يأيت من القيود التي فرضت عىل العقل، فإذا كانـت الفكـرة ال تتوافـق فكارأن الرفض الرسيع لأل

 لكـن ،مع هذه القيود فإنها تتجه نحو الرفض، وهذا هو االستخدام املبكر لتفكري القبعة السوداء

صفراء التي تشري إىل التفـاؤل، بـل قـد األمر يتطلب أن يتم التفكري يف هذه الحالة وفق القبعة ال

يتطلب التفكري يف هذه الحالة استخدام تفكري القبعة الخرضاء ؛ وذلك للحصول عـىل مزيـد مـن 

ً املطروحة فسوف يأيت الحقا، وحتى هذه اللحظـة إن الجهـد فكارّ اإلبداعية، أما تقويم األفكاراأل

 .املبذول يجب أن يرتكز نحو تحسني وبناء الفكرة

اسـتخدام شـبه : ًأكرث التعبريات شيوعا وقوة لرفض فكرة ما منهـا ديبونو ردويو

هذه الفكرة مثـل الفكـرة التـي (، أو .. ).مثل كذا(الجملة التالية من قبل املتعلمني 

  أو يعــرب ، أو قــد يــستخدم تعبــري الفكــرة نفــسها التــي تعودنــا عليهــا،)نقــوم بهــا

ْسها التـي حاولنـا توليـدها لكنهـا مل الفكـرة نفـ: (من خالل جملة أخرى مثـل  عنها

 تبدو غري ضارة، ولكنها قاتل قوي) مثل كذا(أن شبه الجملة  ديبونو  ويوضح.)تنجح
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ّ، وهي تعني أنه ال حاجة إلعطاء أي انتباه للفكرة، أو إعطائها إي جزء من التفكري؛ ألنهـا فكار لأل ّ

ع عن فكرة مـا مـن هـذا التعليـق، ليست فكرة جديدة عىل اإلطالق، يبدو أنه من الصعب الدفا

الحصان هو مثـل :  أخرى فعىل سبيل املثالفكارًا كثرية مشابهة ألأفكاركام ميكن القول إن هناك 

 هي مثل بطاقة املـرصف االئتامنالطائرة؛ ألن كليهام وسائل لالنتقال من مكان إىل آخر، وبطاقة 

كثـري . فع الفواتري دون استخدام النقودحيث إنهام وسيلة لد) الشيك(؛ ألنهام مثل الصك )البنك(

مثـل ( املهمة والقيم الجديدة سوف تضيع إذا سمحنا باستخدام شبه الجملة الخطرية فكارمن األ

 ).كذا 

  Generation of new Alternatives توليد بدائل جديدة -د

احة، من مبادئ اإلبداع الجاد أنه طريقة خاصة لتأمل الحلول من بني مجموعة ممكنة ومت

حيث يهتم اإلبداع الجاد باكتـشاف أو توليـد طـرق أخـرى إلعـادة وتنظـيم املعلومـات املتاحـة، 

وتوليد حلول جديدة بدالً من السري يف خط مستقيم، والذي يقود عندئذ إىل تطوير منـط واحـد، 

إن البحث عن طرق بديلة أمر طبيعي لدى املتعلمني الذين يشعرون أنهم يقومون بذلك، وهـذا 

البحث من خالل اإلبداع الجـاد يـذهب إىل مـا هـو أبعـد مـن البحـث  صحيح إىل حد ما، لكن أمر

 الطبيعي عن البدائل يبحث املتعلمون عن أفـضل البـدائل املمكنـة، لكـن الطبيعي، ففي البحث

البحث عن البدائل من خالل توظيف اإلبداع الجاد يتيح للمتعلمني توليد بـدائل كثـرية بحـسب 

يف . تعلمني، وال يبحث اإلبداع الجاد عن أفضل البدائل، ولكن عن البدائل املتعددةقدرة هؤالء امل

البحث الطبيعي عن البدائل يهتم املتعلم بالبدائل املنطقيـة، بيـنام يف اإلبـداع الجـاد لـيس مـن 

الرضوري أن تكون البدائل خاضعة للمنطق، وقد يشكل أحد البدائل نقطة بداية مفيدة، كام قد 

 .  حل بعض املشكالت دون عناءيعمل عىل



 
 اإلبداع الجاد

 
 

 139  

 

 Innovations Generation of new  جديدة) تجديدات( توليد إبداعات -هـ

) يشء نـادر الحـدوث(يشري ديبونو إىل أن التعريف القامويس لإلبـداعات يـشمل الطرافـة 

 .واألصالة، والجديد

د، بدل من تحليل ويؤكد ديبونو إىل أن اإلبداع أو التجديد هو العمل عىل إنشاء يشء جدي

ًوغالبـا ). De Bono,1998(ًحدث قديم، وتشمل اإلبداعات أو التجديدات منطا من اإلبـداع الجـاد 

ّما يكون توليد اإلبداعات املألوفة رسيعا، بينام إنتاج اإلبداعات األصيلة يحدث بـبطء، ومـن ثـم  ً

تعلمني االقتصار عىل إنتاج ًيكون من السهل استبعاد اإلنتاج األكرث شيوعا من خالل الطلب من امل

 األصيلة اإلبداعية، ويف العادة مييل األفراد إىل إنتاج االسـتجابات األكـرث أصـالة مـن خـالل فكاراأل

االستمرار يف العمل عىل املهمة التعليمية أو املشكلة التـي تـواجههم، إن نتـائج الجهـد املركـز يف 

و التجديـدات الجديـدة، وال يـشرتط لتوليـد  اإلبداعيـة أفكـاراملهمة يعمل عـىل زيـادة إنتـاج األ

إبداعات جديدة أن يتصف الفرد مبستوى عال من الذكاء فقط؛ فالذكاء وحده غري كاف لإلبـداع، 

 .إمنا يحتاج اإلبداع إىل درجة معينة من الذكاء

يفكـر  ُملهارات اإلبداع الجاد التـي عرضـت تعمـل عـىل جعـل املـتعلم، املتعلم مامرسة إن

 أفـضل للحـصول عـىل نتـائج فوريـة، أفكـارلتفكري التقليدي، و يواجه املـشكالت بخارج حدود ا

ً أخرى،و يصمم طرقا متعددة لحـل مـشكالت مطروحـة، و يطـور أفكارويولد فكرة ما من خالل 

ًا جديدة، و يعمل عىل تطوير عادات ومامرسات إبداعية، ويعمل عىل تحويل املشكالت إىل أفكار

 ).(De Bono, 2003فرص لإلبداع 

ً املثـال اآليت توضـيحا لفكـرة تغيـري اإلدراكـات واملفـاهيم لـدى املتعلمـني ديبونـوويسوق 

 ): 2006ديبونو، (
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. الفكرة الجديدة هي إنشاء حديقة حيوانات جديدة؛ تكون قادة عىل جذب كثري من الـزوار 

 .يدةما هو اإلدراك الجديد الذي ميكن أن يقوم به العقل إلحداث هذه الفكرة الجد

 ما هو مختزن يف الـذاكرة مـن ريحاول الفرد من خالله العمل عىل استذكا: التفكري التقليدي 

حديقة، زائرون، حيوانات مختلفة، موقع مميـز، : مفردات ذات عالقة بهذه الفكرة من حيث

إنشاء الحديقـة، ومـن  ، ومن ثم يحاول العقل الجمع بني هذه املفردات لتكوين أو...أقفاص

ن نتاجات التفكري النهايئ حديقة حيوانات بها وحيوانات مختلفة يف أقفاص، وأشـجار ثم يكو

 .وزهور، ويأيت الزائرون ليشاهدوا الحيوانات وهي تقبع خلف القضبان

 املوضوع؟ /ولكن ماذا عن توظيف تقنية التفكري الجانبي يف هذه القضية

ًمن املتوقع أن يكون نتاج التفكري مختلفا متاما عام سـ  تقنيـة ن وفـق اسـتخداموبق؛ إذ سـيكً

 اإلبداعية، ولكن كيف ميكن أن يتم فكارالتفكري الجانبي تغيري يف اإلدراكات واملفاهيم لتخليق األ

 هذا؟ 

، بدالً )عملية عكسية(ت الزائرين امل ال تشاهد الحيوان: ن أن يقوم العقل بتصور مفادهكمي

ر من خـالل وضـع الزائـرين يف أقفـاص، بحيـث ُمن أن يشاهدها الناس؟ وميكن أن يتم هذا األم

ومـن ثـم   الالزمـة،نتكون هذه األقفاص متحركة، تجرها عربات خاصة، تتوافر فيها رشوط األمـا

 . ترك الحيوانات حرة طليقة يف أرجاء الحديقة

ويف هذا التصور مثة تغيري لإلدراكات التقليدية، ومن ثـم نـتج عنهـا تغيـري ملفهـوم حديقـة 

لتقليدية، إىل مفهوم جديدة وفكرة جديدة ميكن من خاللها جذب أعداد هائلـة مـن الحيوانات ا

 . الزائرين
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 ) 7(مترين رقم 

ُ فهمك ملفهوم تغيري اإلدراكات واملفاهيم، يرجى التفكري من خالل توليـد إدراكـات ءيف ضو

 : جديدة للفكرة اآلتية

 . دية لتعليم الذكاءترغب مجموعة من املستثمرين بإنشاء مدرسة جديدة غري تقلي

ًكيف ميكن أن توليد مجموعة من املفاهيم الجديدة لهـذا النـوع مـن املـدارس مـستخدما 

 ؟)Lateral Thinking(تقنية التفكري الجانبي 

....................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................... 

 Thinking Outside التفكري خارج الصندوق

يفكـر  ُإن مامرسة املتعلم ملهارات اإلبداع الجاد التـي عرضـت تعمـل عـىل جعـل املـتعلم،

 أفضل للحصول عىل نتائج فورية، ويولد أفكارخارج حدود التفكري التقليدي، ويواجه املشكالت ب

ًا أفكـارً أخرى، ويصمم طرقا متعددة لحل مـشكالت مطروحـة، و يطـور أفكارفكرة ما من خالل 

ة، ويعمل عىل تطوير عادات ومامرسات إبداعية، إضـافة إىل تحويـل املـشكالت إىل فـرص جديد

 ).(De Bono,2003لإلبداع 

املتـدرب مـن الخـروج / ويظهر التفكري خـارج الـصندوق بوضـوح عنـدما يـتمكن املـتعلم

 .بتفكريه خارج اإلطار املألوف
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ملهارة بوضوح عندما يتمكن املتعلم من حل مشكلة النقاط التسع املوضـحة وتظهر هذه ا

 . يف الشكل أدناه
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 :)8(مترين رقم 

 Serious(ُبالتعاون مع أفراد مجموعتك يرجـى عمـل مقارنـة بـني مهـارات اإلبـداع الجـاد 

Creativity (يبونو ومهارات التفكري اإلبداعي لد)Creative Thinking( لكل من جيلفورد وتورنس .

 .ًمبديا وجهة نظرك

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 ما االتجاه الذي يراه ديبونو يف تعليم التفكري واإلبداع؟

ى ديبونو أن تعليم اإلبداع الجاد كمقرر ويف مجال تعليم وتعلم التفكري كمهارة مستقلة ير

مـن بـني املوضـوعات املدرسـية املقـررة عـىل ) مجموعة من املهـارات املـستقلة( درايس مستقل

الطلبة استثامر واعد يف املجال الرتبوي؛ إذ سيعمل عىل تنميـة املهـارات العقليـة للمـتعلم؛ مـام 

ختلفــة، وبالتــايل ميكــنهم مــن مواجهــة يــسهم يف تطــوير أداء األفــراد يف املهــامت التعليميــة امل

التحديات املتنوعة التي تفرض عليهم يف عامل رسيـع التغـري تـشتد فيـه املنافـسة؛ مـام يـشعرهم 

بالصحة النفسية الجيدة التي تعمل عىل تكيفهم مع املحيط الذي يتعاملون معه، وبالتايل تعمل 

 ). De Bono,1998(عىل إطالق العنان للطاقات اإلبداعية 
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 :سات يف اإلبداع الجادادر

نشطت يف اآلونة األخرية البحوث يف مجال تعليم التفكري اإلبداعي يف مختلف بلدان العامل، 

نتيجة التقدم الهائل يف مختلف مجاالت الحياة، وظهور الحاجة املاسة لتعليم التفكـري اإلبـداعي 

 تعليم التفكري اإلبـداعي، وكـان يف املدارس والجامعات، حيث اهتم عدد كبري من الباحثني بربامج

 ويف مـا )ديبونو(هناك اهتامم خاص من قبل الباحثني بتقيص فاعلية برامج التعليم التي صممها 

 : ييل بعض املحاوالت التي قام بها هؤالء الباحثون

) املفكر البارع(التي هدفت إىل معرفة أثر برنامج تعليم التفكري ) 1996الرسور، (يف دراسة 

ية املهارات اإلبداعية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف الجامعة األردنية، تكونت العينة عىل تنم

، تـم توزيـع أفـراد )املوهبـة والتفـوق(َفردا من طلبة البكالوريوس املسجلني يف مساق ) 73( من

 طـالب، والثانيـة وعـددها) 10(طالبـة و ) 28(بيـنهم ) 38(األوىل وعـددها : العينة إىل مجموعتني

َ طالبا، وقد اختريت املجموعة األوىل عشوائيا كمجموعـة تجريبيـة )16(طالبة و ) 19(بينهم ) 35(

 . والثانية ضابطة

بشقيه الشكيل واللفظي عىل كلتا املجموعتني يف بداية ) أ(تم تطبيق اختبار تورنس منوذج 

ألسـلوب مـن قبـل لكال الشعبتني بنفس ا) املوهبة والتفوق(وتم تدريس مساق . الفصل الدرايس

) 15(عـىل املجموعـة التجريبيـة بواقـع ) املفكر البـارع(الباحثة، وإىل جانب املادة املقررة طبق 

دقيقة يف نهاية كل محارضة بحيث ينجز الطلبة أحد متارين الربنامج، ثـم ينـاقش التمـرين معـه 

 يـتم إنجازهـا خـارج متارين) 3-2(َاألنشطة املنجزة مسبقا والتي تنفذ بناء عىل تلقي الطلبة من 

أجـرى تطبيـق . وقت املحارضة وتسلم عىل شكل أوراق نـشاط يراجعهـا املـدرس ويعلـق عليهـا

ــوذج  ــورنس من ــار ت ــذ) أ(اختب ــد تنفي ــوعتني بع ــا املجم ــىل كلت ــي ع ــشكيل واللفظ ــشقيه ال  ب

 َ الربنامج، والـذي اسـتغرق تطبيقـه فـصالَ دراسـيا كـامالً، أظهـرت نتـائج تحليـل التبـاين الثنـايئ
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 املشرتك وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـني املجمـوعتني التجريبيـة والـضابطة يف األداء عـىل 

اختبار تورنس الشكيل واللفظي لصالح املجموعة التجريبية، كـام أظهـرت نتـائج تحليـل التبـاين 

صالح املشرتك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني يف األداء عىل املهارات اإلبداعية لـ

 .املجموعة التجريبية باستثناء مهارة الطالقة كام هي مقاسة باختبار تورنس الشكيل واللفظي

، التي هدفت إىل الكشف عـن مـدى فاعليـة برنـامج الكـورت يف )2000شبيب، ( ودراسة 

تنمية التفكري اإلبداعي لدى طلبـة الـصف الثـاين اإلعـدادي، اختـارت الباحثـة العينـة بالطريقـة 

ًطالبا وطالبة من طلبة الصف الثاين اإلعدادي مبدينة دمشق، ) 84(ة القصدية، إذ بلغت العشوائي

ًطالبـا وطالبـة، ومجموعـة ضـابطة ) 42(ّوقد قسمت العينة إىل مجموعة تجريبية تكونـت مـن 

، استخدمت الباحثة اختبار تورنس اللفظـي للتفكـري اإلبـداعي ًأيضاًطالبا وطالبة ) 42(تكونت من 

) CoRT( وبعد أربعة أشهر مـن تـدريس املجموعـة التجريبيـة دروس الكـورت  القبيل،يف القياس

ً علام أن الباحثة اختارت لهذه الدراسة ثـالث وحـدات -الثالثني، ومبعدل ثالثة دروس يف األسبوع 

وحـدة توسـيع : الوحـدة األوىل: من برنامج كورت لتنمية التفكري اإلبداعي، وهذه الوحدات هـي

ّ تـم تطبيـق اختبـار تـورنس اللفظـي عـىل -حدة التنظيم، والوحدة الرابعـة اإلبـداع اإلدراك، و و

املجموعتني التجريبية والضابطة، وأسـفرت نتـائج هـذه الدراسـة عـن وجـود فـروق ذات داللـة 

إحصائية بني املجموعتني لصالح املجموعة التجريبية، وعىل جميع أبعاد اختبـار تـورنس اللفظـي 

 .الطالقة، واملرونة، واألصالةممثلة هذه األبعاد ب

بدراســة هــدفت إىل الكــشف عــن أثــر اســتخدام ) 2001الــصويتي، (وقامــت 

الجزأين األول والخامس من برنامج كورت لتعليم التفكـري يف تنميـة التفكـري الناقـد 

طالبـة تـم ) 80(لدى طالبات الصف العارش األسـايس، تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

  ر التفكري الناقد القبيل عليهن وحصلن عـىل أدىن العالمـاتاختيارهن بعد تطبيق اختبا
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طالبـة، تـم توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة ) 241(وكن ميثلن ثلث مجتمـع الدراسـة وعـدد أفـراده

) 40(بالطريقة العشوائية عىل مجموعتني إحداهام ضابطة واألخرى تجريبية عدد أفراد كل منها 

 والخــامس مــن برنــامج كــورت لتعلــيم التفكــري الناقــد اســتخدمت الباحثــة الجــزء األول. طالبــة

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية يف التفكـري الناقـد للمجموعة التجريبية، وأسفرت النتائج عن 

 . لصالح أفراد املجموعة التجريبية

والتي هدفت إىل معرفة فاعليـة التـدرب عـىل الجـزء األول ) 2001ست أبوها، (ّأما دراسة 

من برنامج كورت لتعليم التفكـري الناقـد لـدى طالبـات ) التنظيم(والجزء الثاين ) توسيع اإلدراك(

الصف السادس األسايس، طبقـت الدراسـة عـىل صـفني دراسـيني مـن طالبـات الـصف الـسادس، 

طالبـة، واملجموعـة ) 35(اختريوا بطريقة عشوائية، حيث بلغ عـدد أفـراد املجموعـة التجريبيـة 

 نتائج الدراسـة عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية يف تنميـة طالبة، أسفرت) 33(الضابطة 

 .التفكري الناقد بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة لصالح أفراد املجموعة التجريبية

 :الدراسات األجنبية

التي هـدفت إىل تـدريس مـادة اإلنـشاء باسـتخدام إحـدى  )Hinnant,1993(دراسة هنت 

 والتـي ،)P.M.I( حيـث اسـتخدم الباحـث أداة ،»تفكري لتوجيـه االنتبـاهأدوات ال«أدوات برنامج 

ّ إذ تم اختيار العينة ،ً بعيدا عن املناهج التقليدية، االهتامم، السلبي،اإليجايب: تعني عىل الرتتيب 

) 56( حيـث بلـغ أفـراد املجموعـة التجريبيـة ،بطريقة عشوائية من طلبة قسم اللغة اإلنجليزية

ًطالبا، تلقى أفراد املجموعـة التجريبيـة دروسـا ) 55( بلغ أفراد املجموعة الضابطة  يف حنيً،طالبا

 بينام مل يتلق أفراد املجموعة الضابطة أية دروس، أظهرت نتائج الدراسة ،)P.M.I(باستخدام أداة 

 .ًفروقا ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية التي تلقت املعالجة
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بدراسة تضمنت وحـدتني قـصريتني ملـساعدة ) Smith, 1979(ام سميث  ويف املجال نفسه ق

الطلبة يف الصفوف من السابع وحتى الثاين عرش عىل بناء مهارات مـستقبلية، وهـذه التـدريبات 

ميكن تعديلها ليتم تطبيقهـا يف الـصفوف مـن الرابـع وحتـى الـسادس، وكـل وحـدة قـصرية مـن 

) الحـساب الريـايض للنمـو(ددة، الوحـدة األوىل الوحدات تتضمن تـدريبات لبنـاء مهـارات محـ

وهذان املفهومـان خصـصا ليكونـا  .النمو االستثنايئ ومضاعفة الوقت: يتعامل مع مفهومني وهام

مناسبني للطالب لتطويرهام ألنهام يركزان عىل األرقام العديدة التي تتضمن مستقبالً منو الطلـب 

ً اختبارا قبليا مكونا مـن خمـسة أوالًأعطي الطالب وفق هذه الدراسة  .عىل الطاقة والتكنولوجيا ً ً

رؤية العالقـة بـني أسئلة لتحديد فهمهم لحساب النمو االستثنايئ، وتدريب بسيط يساعدهم عىل 

املليون واملليار، وتدريبات أخرى تركز عىل تكليف الطالب إعداد رسم بيـاين خطـي للنمـو االسـتثنايئ 

حـل  - التفكـري الجـانبي(أمـا الوحـدة الثانيـة  .هـتامم مركـب ذات اتوتكليفهم التعامل مع مشكال

ًفتحاول أن تقدم طرقا مادية لتعزيـز عمليـة التفكـري اإلبـداعي ملواجهـة ) املشكالت بطريقة إبداعية

  شخصية واجتامعية، وتدريبات الوحدة القصرية الثانية تـزود املتـدربني بفرصـة لالسـتخدامتمشكال

ث إن بإمكان الطـالب أن يكتـسبوا عـادة التفكـري الجـانبي أو التفكـري الجانبي، حيالعميل للتفكري 

ويعني توسيع مجال البدائل املتعلق بحل املـشكالت مـن  كام يسمى أحياناً ،) Zig-Zag (املتعرج

 خالل السامح للفرد بالتفكري باملشكلة من خالل مجموعة من الحلول والبدائل 

 يوالتـي هـدفت إىل معرفـة الواقـع التـأثري )Perry,1994(ّأما املحاولة التي قـام بهـا بـريي 

للخوارزميات التي يتم تدريسها مقابل أساليب الطرح املبتكرة لطـالب املرحلـة الثانويـة، وربـط 

 أظهـرت نتـائج ، والتحـصيل الـدرايس والقـدرة عـىل التفكـري الجـانبي،األساليب املبتكرة بـالعمر

 . واستخدام التفكري الجانبي،زدادت مع تقدم العمرأن استخدام الخوارزميات املبتكرة ا الدراسة
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بعنوان تكنولوجيـا الرتبيـة وارتباطهـا بـالتفكري  (Shlomo, 1997) .ويف دراسة قام بها شلومو

استغالل تكنولوجيا الرتبية كربنـامج سـياقي لتنميـة ) آمال ( الجانبي، حيث ناقش الباحث آفاق 

ة عىل أن تكنولوجيا الرتبية هي البيئـة املناسـبة لتطـوير التفكري الجانبي، كام أكدت هذه الدراس

 .الدمج عملية التكامل بني التفكري العمودي و التفكري الجانبي

والتي جاءت بعنوان تكامل برنامج كورت املتعلق بـالتفكري ) Barak,1999(ّأما دراسة بارك  

البحـث برنـامج التفكـري  حيـث يـصف هـذا ،اإلبداعي واملرشوع املستند إىل منهاج التكنولوجيـا

والتفكـري  يقـدم ترابطـا بـني التفكـري الجـانبي  إذ إن التفكـري اإلبـداعي،اإلبداعي يف التكنولوجيـا

 ،الرأيس، ويعمل هذا الربنامج عـىل تحليـل مـشاريع الطلبـة يف ضـوء تعريـف التفكـري اإلبـداعي

ات التفكـري العليـا لـدى ويستكشف الدور الذي ميكن أن تلعبه تكنولوجيا الرتبية يف تطوير مهار

 .الطالب

 Six( التـي هـدفت إىل توظيـف برنـامج القبعـات الـست) (Kenny, 2003ّأما دراسة كيني 

Hats (لتــشجيع التأمــل والتفكــري اإلبــداعي يف غرفــة الــصف، حيــث قــسم الطــالب إىل ديبونولــ 

ّمجموعتني، علام بأن الطلبة من كلية التمريض، طلب مـنهم دراسـة حالـة، ثـم طلـب  مـنهم أن ً

ّيفكروا حول القضايا التي تثري اهتاممهم يف أحداث الحالة التي عرضت عليهم، ثم قـدمت لعبـة 

القبعات الست املختلفة، حيث قدم الباحث للطلبة املعنى الذي يرمـز لـه كـل لـون مـن ألـوان 

ر القبعات الست، ثم طلب من الطلبة النظر إىل الحالة مرة أخرى لكن هذه املرة من وجهـة نظـ

قبعة واحدة فقط، القبعة األوىل كان القبعة البيضاء والتي متثل املعلومات، حيث طلب منهم أن 

يفكروا يف القضايا التي تثري اهتاممهم عندما يأخذون هذا الهدف، ثم تحول الطالب إىل 

كل قبعة بالطريقة نفـسها، ثـم اشـرتكت املجموعتـان ملناقـشة القـضايا التـي أثـريت يف 

 ، وكيف توصلت كل مجموعة إىل حلول للحالة التي قدمت إليهم، وكـان جميع القبعات
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ًدور الباحث ميرسا بني املجموعتني، وخلص الباحث إىل إمكانية استخدام برنامج القبعات الست 

 .لتنمية التفكري التأميل والتفكري اإلبداعي، كام أنها تساعد يف تقليل التوتر واالحرتاق النفيس

 - والتي هدفت إىل استقـصاء فاعليـة توظيـف برنـامج تعليمـي )2004 ( ويف دراسة نوفل

تعلمي مستند إىل نظرية اإلبداع الجاد يف تنمية الدافعيـة العقليـة لـدى عينـة مـن طلبـة كليـة 

 .العلوم الرتبوية الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية يف األردن

بة كلية العلـوم الرتبويـة الجامعيـة ولتحقيق هذا الهدف، تم اختيار عينة عشوائية من طل

ّطالبـا وطالبـة، تـم ) 60(من ذوي السيطرة الدماغية اليـرسى، حيـث بلـغ عـدد أفـراد الدراسـة  ً

ًتقسيمهم عـشوائيا إىل مجمـوعتني إحـداهام مجموعـة تجريبيـة واألخـرى ضـابطة، تـم تطبيـق 

فراد املجموعة التجريبية ملـدة  التعلمي املستند إىل نظرية اإلبداع الجاد عىل أ-الربنامج التعليمي

 .فصل درايس كامل

، حيث هدف هـذا )ديبونو(لـ  إىل نظرية اإلبداع الجاد ي التعلم- استند الربنامج التعليمي

 فكـاراإلدراكات الجديدة، واملفاهيم الجديدة، واأل: الربنامج إىل تدريب الطلبة عىل توليد مهارات

يات سـرتاتيجّكام تم توظيف مجموعـة مـن اال.  الجديدةالجديدة، والبدائل الجديدة، واإلبداعات

ية الرتكيـز، والبـدائل، اسـرتاتيج حيـث متثلـت ب)ديبونو(ً أيضاالتعلمية، والتي اقرتحها  - التعليمية

التعلمـي يف تنميـة  - ولقياس فاعلية الربنـامج التعليمـي. والدخول العشوايئ، والتحدي، والحصاد

ياس كاليفورنيا للدافعية العقلية املطـور مـن قبـل الباحـث عـىل تم تطبيق مق الدافعية العقلية،

 .أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة كاختبار قبيل وبعدي

ــات ــات حــسبت املتوســطات الحــسابية، واالنحراف ــع البيان ــة جم ــن عملي ــاء م ــد االنته  ُوبع

ــاده األ ــة وأبع ــة العقلي ــاس الدافعي ــىل مقي ــة ع ــبيل للطلب ــألداء الق ــة ل ــم املعياري ــة، وت  ربع

 ) التغـاير( ّ إيجاد الفروق بني متوسطي الذكور واإلناث، كـام تـم إجـراء تحليـل التبـاين املـشرتك
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 التعلمي، وأثـر الجـنس يف ذلـك، مـن -بهدف التعرف إىل فاعلية الربنامج التعليمي) 2×2(الثنايئ 

ه األربعـة، والتعـرف إىل خالل التعرف إىل أدائهم عىل اختبار كاليفورنيا للدافعية العقلية وأبعـاد

 .والجنس) تجريبية، ضابطة(أثر التفاعل بني املجموعة 

  ( وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى

التعلمـي املـستند إىل نظريـة  -ي بني متوسط أداء الطلبة الذين تعرضوا للربنامج التعليمـ) 0.05

 الطلبة الذين مل يتعرضـوا للربنـامج التعليمـي التعلمـي؛ وذلـك عـىل اإلبداع الجاد ومتوسط أداء

الرتكيز الذهني، والتوجه نحو الـتعلم، وحـل : مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية وأبعاده األربعة

ًاملشكالت إبداعيا، والتكامل املعريف، حيث كانت هذه الفروق لصالح أفراد املجموعـة التجريبيـة 

كام كشفت نتائج هذه الدراسـة عـدم وجـود فـروق .  التعلمي-نامج التعليميالذين تعرضوا للرب

بني متوسط أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث مـن ) 0.05  (ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .طلبة كلية العلوم الرتبوية الجامعية عىل مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية وأبعاده األربعة

  (ٍ عدم وجود أثـر ذي داللـة إحـصائية عنـد مـستوى ًأيضاالدراسة  كام أظهرت نتائج 

 .للتفاعل بني متغريي املجموعة والجنس يف الدافعية العقلية وأبعادها األربعة) 0.05

دراسة هدفت إىل استقصاء فاعلية ثالث وحدات مـن ) 2006(كام أجرى نوفل 

 تنميـة التفكـري اإلبـداعي يف) توسيع اإلدراك، والتنظيم، واإلبداع(برنامج كورت هي 

تكونـت . ًلدى عينة من الطلبة املتفوقني تحصيليا يف كلية العلوم الرتبوية الجامعيـة

ًطالبا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة القصدية، حيث تم تقسيمهم ) 65(العينة من 

ـــا  ـــدد أفراده ـــة ع ـــة تجريبي ـــداهام مجموع ـــوعتني إح ـــشوائيا إىل مجم  ) 30(ًع

 ًطالبا وطالبة، تم تطبيق ) 35(واألخرى مجموعة ضابطة عدد أفرادها ًطالبا وطالبة، 
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ولقياس أثر الوحـدات الـثالث . الوحدات الثالث من برنامج كورت عىل أفراد املجموعة التجريبية

تم تطبيق اختبار تورنس للتفكري اإلبداعي بصورته اللفظية عىل أفراد املجمـوعتني كقيـاس قـبيل 

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد ) 2×2(لتبـاين املـشرتك الثنـايئ أظهـر تحليـل ا. وبعدي

بني أفراد املجموعتني لصالح أفراد املجموعة التجريبيـة عـىل أبعـاد اختبـار ) 0.05  ( مستوى

كام أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللـة . تورنس املتمثلة يف الطالقة، واملرونة، واألصالة

تعزى ملتغـري الجـنس باسـتثناء بعـد املرونـة، و عـدم وجـود ) 0.05  (إحصائية عند مستوى 

فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بني متغريي املجموعة والجنس يف التفكـري اإلبـداعي بأبعـاده 

وأوصت الدراسة مبزيد من الدراسات ملقارنة برنامج كورت مع غـريه مـن بـرامج التفكـري . الثالثة

 . العاملية

استقصاء فاعليـة برنـامج كـورت وحـديت توسـيع  دراسة هدفت إىل) 2006(وأجرى الجالد 

مجال اإلدراك، والتفاعـل يف تنميـة التفكـري اإلبـداعي لـدى طالبـات اللغـة العربيـة والدراسـات 

) 111(ونت عينـة الدراسـة مـن كاإلسالمية يف شبكة جامعة عجامن للعلوم والتكنولوجيا؛ حيث ت

خضعن إىل الـتعلم مـن خـالل ) 58(ملجموعة التجريبية ضمت مجموعتني، ا طالبة موزعات عىل

ًتعلــام تقليــديا بالطريقــة ) 53(برنــامج كــورت، فــيام تلقــت املجموعــة الــضابطة املكونــة مــن  ً

االعتيادية، وتم استخدام اختبار تورنس الصورة اللفظية لقياس مهارات التفكري اإلبداعي، أظهرت 

 . لصالح املجموعة التجريبيةًنتائج الدراسة وجود أثر دال إحصائيا

ًيتبني من عرض الدراسات الـسابقة التـي أمكـن الحـصول عليهـا أن هنـاك اهتاممـا عامليـا 

يف تعليم التفكري اإلبداعي لدى عينات مختلفة من األفراد الذين أجريـت  ديبونو بتوظيف برامج

لتفكـري اإلبـداعي، عليهم هذه الدراسات، وقد كانت نتائج هـذه الدراسـات ذات أثـر يف تنميـة ا

 .والتفكري الناقد



 153

 الفصل الرابع  

 اإلبداع الجاد  ياتاسرتاتيج
Serious Creativity Strategies  

 

4 
  

 

 :مقدمة

 التـي ميكـن ياتسرتاتيجمن املميزات الرئيسة لنظرية اإلبداع الجاد أنها اقرتحت مجموعة من اال

التعلميـة بأنهـا إجـراء، أو  - ية التعليميـةاتيجسـرتتوظيفها لتنميـة اإلبـداع الجـاد، ويـشار إىل اال

مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها املعلم واملتعلم لجعل عمليـة الـتعلم أكـرث رسعـة ومتعـة 

ًالتعلمي، وتتصف بأنها موجه ذاتيا بشكل أكرب، وميكـن أن تنتقـل  - وسهولة يف املوقف التعليمي

 .ُإىل مواقف أخرى

  Strategy Conceptية سرتاتيجمفهوم اال

ً التعلمية؛ تبعا لألسـاس النظـري الـذي - يف العملية التعليميةيةسرتاتيجاالتعددت مفاهيم 

 . اشتقت منه، نورد فيام ييل مجموعة من التعريفات

 الخطــط التــي ايات املعرفيــة عــىل أنهــســرتاتيجاال) Livingston,1997(يعــرف ليفنجــستون 

ف الــذي يــصبو إليــه؛ إذ ميكــن للفــرد أن يــتعلم يــستخدمها املــتعلم ليــتمكن مــن تحيــق الهــد

 . عن النص ثم اختباره فيام قرأ ية التلخيص من خالل تسجيل مالحظاته كاملةاسرتاتيج
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ية بأنهــا خطــط موجهــة األداء أو املهــامت ســرتاتيجاال) Schunk,2000(فــيام يعــرف شــنك 

حاليـة للمـتعلم واألهـداف ُبطريقة ناجحة، أو إنتاج نظم لخفض مستوى التشتت بني املعرفـة ال

يات عـىل مجموعـة مـن األنـشطة تتمثـل يف اختيـار سرتاتيجالتي يرغب يف تحقيقها، وتشتمل اال

املعلومات وتنظمها وتكرار املادة، وربط الـتعلم الجديـد بـالتعلم املخزنفـي الـذاكرة، إضـافة إىل 

 . خلق بيئة إيجابية للتعلم واملحافظة عىل استمرارها

املصممة والتي يقود ) Tools(بأنها مجموعة من األدوات ) De Bono,1997 (ويعرفها ديبونو

ٍاستخدامها بشكل مدروس ومتعمد وواع إىل إبداعات جديدة، ومفاهيم جديدة، وبدائل جديدة، 

  . والتي تقود إىل التفكري الجانبي أو اإلبداع الجاد،جديدة، وإدراكات جديدة أفكارو

 :)1(مترين رقم 

 : ية خاص بكسرتاتيجيف إجرايئ لاليرجى صوغ تعر
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 ) :De Bono,1998(يات اإلبداع الجاد سرتاتيجوفيام ييل تفصيالً ال

 Focus Strategyية الرتكيز اسرتاتيج: أوالً

ية الرتكيز بأنها نقطة البداية ألية جلسة تفكري إبداعي؛ بهدف توليد اسرتاتيج ديبونو ّيعرف

 : جديدة، والرتكيز نوعانأفكار

ويستخدم عندما ال نعرف املشكلة أو الهدف، لكن : النوع األول هو الرتكيز عىل مناطق عامة 

 . يف مجال واسعأفكارببساطة نبحث عن 

 الـذي ًالـذي يكـون محـددا مـن خـالل الهـدف: ّأما النوع الثاين من الرتكيز فهو الرتكيز الهـادف 

 .بيشء من التجديدستعمل عىل تحقيقه، أو املشكلة التي سيعمل عىل حلها 

ًا جديدة لكل املشكالت ما عدا املشكلة التي طلـب أفكاريرى ديبونو أن املبدعني يقدمون 

كان بطريقة غري دقيقة ومؤكـدة عنـدما تعـاملوا مـع  منهم التفكري فيها؛ وذلك بسبب أن الرتكيز

ًاإلبداع؛ لذلك يعطى اإلبداع أحيانا اسام سيئا؛ ألن املبدعني ال يركزون ان ً تباههم عىل املشكلة التي ً

 .طلب إليهم القيام بإيجاد حلول لها

 الجديدة املـضبوطة وهـذا أمـر مهـم، وقـد أورد ديبونـو فكارّإن اإلبداع يجب أن يفتح لأل

 :ية الرتكيز هياسرتاتيجثالثة احتامالت ألنواع االنضباط يف 

 Discipline of Focusانضباط الرتكيز  -1

 مبا تقوم به أثناء لحظة التفكري، وبالتايل تحـصل عـىل النتيجـة ًجداًمبعنى أن تكون واضحا 

ُويف هذا املجـال فثمـة بـؤرة تركيـز يركـز عليهـا الفـرد دون . التي تريدها من خالل ضبط الرتكيز

غريها؛ مؤمالً من خالل عملية الرتكيز العمل عىل توليد مهارات اإلبداع الجاد التـي سـبق ذكرهـا 

 . املؤلفيف الفصل الثاين من هذا
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 of Method Disciplineانضباط الطريقة  -2

 ويشري ضبط الطريقة إىل املعرفة املنضبطة ملا نحاول القيام به يف أية لحظة، وبالتايل متثـل 

ّالطريقة اإلجراء الذي نتبعه يف أثناء الرتكيز، ومـن ثـم الخطـوات التـي نتبعهـا، ومـن ثـم تكـون 

 . بهامجموعة الخطوات اإلجراءات التي نقوم 

 Discipline of Timeانضباط الوقت  -3

ويشري هذا االحتامل من االنضباط إىل وضع وقت محدد، والعمل من خالل ذلك الوقـت؛  

ّومن الناحيـة اإلجرائيـة فـإن . وهذا يعني أن انضباط الوقت يجعلك تركز فيام تقوم به من عمل

 التـي هـو بـصدد إنجازهـا يف وقـت ية الرتكيز يجـب أن ينجـز املهمـةاسرتاتيجالفرد الذي يتبنى 

 .محدد؛ يك تتم عملية الرتكيز، ومن ثم االبتعاد عن املشتتات

 ية الرتكيزسرتاتيجالتطبيق الرتبوي ال

 :ية من مجموعة من اإلجراءات عىل النحو اآليتسرتاتيجتتكون هذه اال

 - مهمـة التعليميـةية بأن يعلن عن نقطة الرتكيـز املحـددة للسرتاتيج هذه اال/يبدأ املعلم  - أ 

ًالتعلمية، التي سيقوم الطالب بتنفيذها، من خالل كتابتها عىل السبورة، وغالبـا مـا تكـون 

ًنقطة الرتكيز مفهومـا، مثـل مفهـوم الـتعلم، أو مفهـوم التعلـيم، أو مفهـوم الدافعيـة، أو 

 .مفهوم إدارة فندق

 .اممهميطلب من الطلبة جعل نقطة الرتكيز التي حددت لهم بؤرة اهت  -ب

التعلميـة، ويف  - إرشاد الطلبة بضبط أو تحديد أسلوب التعلم املالئـم للمهمـة التعليميـة  -ج

 .الوقت نفسه املالئم ألمناط تعلمهم

 .ًضبط الوقت الالزم أثناء القيام بالرتكيز عىل مهمة ما؛ ابتعادا عن عوامل التشتت  -د
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 )1(مثال رقم 

، وهذا ميثل النـوع األول وهـو هـو الرتكيـز عـىل  يف مجال واسعأفكار نريد أن نبحث عن 

 يف أفكـارويستخدم عندما ال نعرف املشكلة أو الهدف، لكن ببـساطة نبحـث عـن : مناطق عامة

 :ولتكن مثالً .مجال واسع

 )الرتكيز العام منطقة(  نقطة الرتكيز هي إدارة فندق

 : عة من الرتكيزات اآلتية املتدرب مجمو/ية الرتكيز أن يولد املتعلم اسرتاتيجيتوقع وفق 

 الجديدة حول منطقة الرتكيز العـام وهـي يف هـذا املثـال إدارة فكارأرغب يف توليد بعض األ 

 .الفندق

 . الجديدة حول منطقة الرتكيز العام يف نقطة الرتكيزفكارأرغب يف توليد بعض األ 

 . نقطة الرتكيزأرغب يف توليد بعض املفاهيم الجديدة حول منطقة الرتكيز العام يف 

 .أرغب يف توليد بعض اإلدراكات الجديدة حول منطقة الرتكيز العام يف نقطة الرتكيز 

بيد أن تركيز املـتعلم عـىل نقطـة ). إدارة الفندق(نلحظ مام سبق أن منطقة الرتكيز عامة 

الرتكيـز الهدفية ميكن أن يتحقق من خالل النوع الثاين من أنواع الرتكيـز وهـو  محددة تقوده إىل

ًالذي يكون محددا مـن خـالل الهـدف الـذي سـتعمل عـىل تحقيقـه، أو املـشكلة التـي : الهادف

 املتـدرب /ويف املثال املطروح أعاله ميكن أن يوجه املـتعلم. سيعمل عىل حلها بيشء من التجديد

 : تركيزه عىل النقاط اآلتية

 ؟كيف تتم عملية تنظيم اإلقامة غي الفندق يف نهاية األسبوع 

 موظفو الفندق؟/ ما هي املهارات التي يجب أن يتمتع بها طاقم 
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 املطاعم املوجودة يف الفندق الستقبال الزوار؟/ ما درجة استعداد املطعم 

 للمؤمترين؟/ ما طبيعة األسعار املعلنة للزائرين 

 ما مدى وضوح تعليامت الطوارئ يف طوابق الفندق املختلفة؟ 

 : نتيجة

 الجديـدة فكار عملية تركيز التفكري هو حث العقل عىل توليد مجموعة من األّإن الهدف من

ويـرى ديبونـو أن عمليـة الرتكيـز مهمـة يف جلـسة التفكـري . يف منطقة خاصة من مناطق الرتكيز

 : اإلبداعي مهم لسببني هام

ف أو املتـدرب بـالتفكري يف املوقـ/ أن الرتكيز يف منطقة خاصة يسمح للمـتعلم: السبب األول 

ًالظاهرة التي هو بصدد معالجتها؛ إذ إننا نفكر يف هذه املنطقة نظرا ألننا نواجـه مـشكلة يف 

 .نطاقها أو نرغب يف تطويرها، أو ملعالجة مشكلة أو صعوبة ما

ذ عنـدما يـضع إيحقق الرتكيز يف منطقة خاصـة التفكـري املفتـوح غـري املقيـد؛ : السبب الثاين 

ًاملتعلم هدفا محددا لتف ٍكـريه فعندئـذ يـستطيع أن يحـدد ويحـرص اتجـاه تفكـريه يف نقـاط ً

 .ًمحددة بعيدا عن التشتت

 : مثال ثاٍن

 . م حول مفهوم الرعاية الصحيةايورد ديبونو بعض األمثلة عىل منطقة الرتكيز الع

 :  حول مفهوم الرعاية الصحية، ومنهافكاريهدف هذا املثال إىل توليد مجموعة من األ

 األطباء  

 املعالجة/ أجرة التشخيص  

 أنواع األدوية 

 طرق الدفع 
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املتدرب أن مفهوم الرعاية الصحية ميثل منطقة تركيز عام، ومن ثم / الحظ عزيزي املتعلم 

 : ميكن أن ننتقل من منطقة الرتكيز العام إىل منطقة الرتكيز املحددة عىل النحو اآليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أطباء 

 قلب

أطباء 

أعصاب 

أطباء 

أطفال

 

 األطبـاء

 

مرتفعة 

متوسطة 

مجانية 

أسعار 

 التشخيص
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ية الرتكيز عىل بقية نقاط الرتكيز عىل مفهوم الرعاية الـصحية عـىل اسرتاتيجطبيق ُ يرجي ت

 . غرار املثال السابق

....................................................................................................................................................................................................... 
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 :)3(مترين رقم 

ّ مهنة التعليم وتصبح معلام عام قريـب يف مدرسـة مـا، وظـف عىل افرتاض أنك ستعمل يف ً

 : ية الرتكيز يف موقع عملك الجديد من خالل مناطق الرتكيز املحددة اآلتيةاسرتاتيج

 :الراتب 

 :ساعات العمل 

 : العالوات/نظام الحوافز  

 :يلبرامج التدريب والتأه 
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العمـل (ية الرتكيز عىل منطقة الرتكيز العامة يف املثال السابق اسرتاتيجُيرجي إعادة تطبيق 

 .  أخرى للقامئة السابقةأفكار؛ بهدف إضافة خمسة )كمعلم

....................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................

 : نتيجة..

ية الرتكيـز العـام بوضـوح تـدريب اسـرتاتيجيوضح ديبونو أن الهدف النهايئ مـن توظيـف 

 التـي -دإحدى مهـارات اإلبـداع الجـا- الجديدةفكارتدرب عىل توليد مجموعة من األمل ا/املتعلم

ً جـدا أنه من األهمية مبكان أن تكون لدينا فكـرة واضـحة ًأيضاويضيف ديبونو .  بها ديبونوىناد

عام نقوم به من إنجاز؛ مبعنى آخر ما الهدف بالضبط من مامرسة التفكري مبنطقة الرتكيز؟ أو مـا 

  التي نريد أن نخرج منها من هذه املنطقة؟ فكارهي األ

 ية الرتكيز؟ اسرتاتيج تطبيق ما النواتج املتوقعة من

 .توليد مجموعة من الحلول للمشكلة أو القضية قيد الرتكيز 

 .توليد مجموعة من االقرتاحات التي ميكن أن تساهم يف حل املشكلة أو القضية 

 .فكاراالبتعاد عن التشتت يف توليد األ 
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 : نتيجة

 املتـدرب عنـد /ن قبل املـتعلمية الرتكيز عىل أهمية وضع أهداف محددة ماسرتاتيجتؤكد 

تحديـد /؛ إذ مـن املتوقـع أن تقـود عمليـة وضـعفكـاربهدف توليد األ يةسرتاتيجمامرسة هذه اال

 . األهداف إىل مامرسة انضباط الرتكيز

 :)5(مترين رقم 

يف املثال الذي أورده ديبونو يف مجال الرعاية الصحية، أورد بعض األهداف املركـزة يف هـذا 

 : ى إضافة خمسة من األهداف اإلضافية من قبلك عىل النحو اآليتُاملجال، يرج

 . جديدة ملنع العمليات الجراحية غري الرضوريةأفكار 

 .أكرث للعمل كممرضني يف املستشفى) ممرضني( جديدة لجذب أشخاص أفكار 

 . جديدة للحد من ارتفاع أسعار األدويةأفكار 

 . جديدة لدفع التأمني الصحيأفكار 

....................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................................... 
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 : تعليق

يف ية الرتكيز التفكـري يف األوجـه املختلفـة للموقـف الـذي نرغـب اسرتاتيجتتطلب مامرسة 

ية أن ندرك يف كل لحظة من لحظات الرتكيز سرتاتيجمعالجته أو إيجاد حل له؛ إذ تفرتض هذه اال

ما الذي ترغب به أو بعبارة أخرى ما اليشء الذي يجب أن نوجه انتباهنا إليه حتى نـتمكن مـن 

ألسهم تشري املتدرب وا/ويبني الشكل اآليت الدائرة كنقطة تركيز للفرد املتعلم. ًا جديدةأفكارتوليد 

 . إىل عملية الرتكيز من جوانب عدة
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 : يقول املعلم

 .بعض الطلبة جيدون يف التفكري حول الدروس املدرسية 

 .بعض الطلبة جيدون يف التفكري يف أثناء لعبة كرة القدم 

 .بعض الطلبة جيدون يف مامرسة رياضة السباحة 

 . قبل اإلجابة عن األسئلة التي تطرح عليهمقليل من الطلبة فقط جيدون يف التفكري 

 : يطرح املعلم األسئلة اآلتية

 ما منطقة الرتكيز العام يف العبارات السابقة؟ 

 : اآلتية فكاريتوقع من الطلبة توليد األ

 .ٍإجابة بيد أنها ليست مركزة بشكل كاف. املوضوع العام للعبارات السابقة هو التفكري 

 .إجابة أكرث فائدة من سابقتها. لعبارات السابقة هو عملية التفكرياملوضوع الرئيس ل 

 .إجابة لكنها عامة. املوضوع الرئيس للعبارات السابقة هو اهتاممات الطلبة 

 : نتيجة

 .ية الرتكيز يتم البحث عن بدائل مركزةاسرتاتيجيف حالة استخدام  
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) التفكري(أن نقطة الرتكيز يف األمثلة السابقة تتمركز حول ًاستنادا إىل املثال السابق، يالحظ 

 : ًوميكن من خالل هذه البؤرة أن نضع أهدافا عىل النحو اآليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................... نظرك ُيرجى إكامل بقية األهداف من وجهة

 

 رـالتفكي

قضاء 
وقت 
 الفراغ

يف أداء 
الواجبات 

 البيتية

تحضري 
 الدروس

يف قضاء 
العطلة 
الصيفية
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ملية الرتكيز املولدة من بـؤرة الرتكيـز إحدى نتاجات ع ركز عىل: بالعودة إىل التمرين أعاله

 : واستخدمها يف توليد مجموعة من البدائل، عىل النحو اآليت) التفكري(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العطلة 
 الصيفية

رحلة دينية

خارج البالد
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ولد خمسة من األهداف املركـزة عـىل النحـو ) التفكري(يف املثال السابق والذي كان تركيزه 

 : اآليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جديدة لتطوير عادات أفكار

 الدراسة 

 جديدة للمامرسة التفكري أفكار

 الناقد يف تحضري الدروس

األهداف 

 زةاملرك

تحضري 

 الدروس

  جديدة أفكار

 ملساعدات التذكر



 
 الفصل الرابع

 
 

 168 
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رادت إحدى املدارس االستعانة مبعلمني أكفاء يف مجال تـدريس طلبـة الثانويـة العامـة يف أ

 . ولد بعض األهداف املركزة عىل هذه الفكرة. إحدى الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

االستعانة 

مبعلمني 

أكفياء

 

 الفكرة
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ّأي  - أحـد املقـررات الدراسـية - درس الكيميـاء أراد أحد الطلبة أن يناقش فكـرة صـعوبة

 : ًا غري مركزةأفكارتعد  ً اآلتية تعد تركيزا، وأيهارفكااأل

 )       (  . غري قابلة للتطبيق العميل يف املواقف الحياتية املختلفةأفكاريتضمن الدرس  

 )(        . يتضمن الدرس فقرات جذابة 

 )(        . مفردات الدرس قدمية وسبق وأن تعلمتها 

 )(        . رس لها إجابات محددةاألسئلة الواردة يف نهاية الد 

 :ل تطبيقي من أحد املواد الدراسيةمثا

 : أهداف اللقاء التدريبي

 .أن يحدد الطالب منطقة الرتكيز العام يف النص املعطى 

 .أن يولد الطلبة عرشة مناطق تركيز محددة من منطقة الرتكيز العام 

 : إجراءات اللقاء التدريبي

 )اإلمام العادل( لنص اآليت عىل الطلبة وهو بعنوان  املدرب ا/يوزع املعلم

ملا ويل الخالفـة، إىل الحـسن بـن أيب الحـسن  -  عنهالـلـهريض  - كتب عمر بن عبد العزيز

 : الـلـهن يكتب إليه بصفة اإلمام العادل، فكتب إليه الحسن، رحمه أالبرصي 

 وصالح كل كل مائل، وقصد كل جائر، جعل إلمام العادل قوام الـلـهيا أمري املؤمنني، أن  اعلم

 .كل مظلوم، ومفزع لكل ملهوف فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة

ام العدل، ويا أمري املؤمنني، كالراعي الشفيق عـىل إبلـه، الرفيـق بهـا، الـذي يرتـاد لهـا إمتو

 .ّأطيب املراعي، ويحميها من السباع، ويكنها من أذى الحر والُقر
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ًؤمنني، كاألب الحاين عىل ولده، يسعى لهم صغارا، ويعلهـم كبـارا، واإلمام العدل، يا أمري امل ً

 . يكتسب لهم يف حياته، ويدخر لهم بعد مامته

ًرة بولـدها، حملتـه كرهـا، ووضـعته اواإلمام العدل، يـا أمـري املـؤمنني، كـاألم الـشفيقة البـ

 بعافيتـه، تفـرحًكرها،وربته طفالً، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، وترضعه تـارة وتفطمـه أخرى،و

 ). الصف الثامن األسايس، األردن-مهارات االتصال - من كتاب اللغة العربية..... (وتغتم بشكايته،

 : يطرح املعلم السؤال اآليت

 ما موضوع الرتكيز العام يف النص القرايئ؟ 

 : عىل النحو اآليتفكاريتوقع من الطلبة توليد مجموعة من األ 

 . العدلالنص السابق يركز عىل  

الـنص الـسابق يركـز عـىل خـصائص . النص السابق يركز عىل خـصائص اإلمـام العـادل 

 .الحاكم املسلم

 .يركز النص السابق عىل حرص الراعي عىل الرعية 

 . هي عبارة عن بدائلفكاريوضح املعلم للطلبة أن هذه األ 

 منطقـة الرتكيـز العامـة مـن ًثم يولد الطلبة مجموعة من مناطق الرتكيز املحددة استنادا إىل 

 :خالل العمل عىل إكامل املخطط املفاهيمي اآليت
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ركز عىل إحدى نتاجات الرتكيز املحددة املتولدة مـن بـؤرة الرتكيـز ولـتكن مـثالً العـدل يف 

 .  مركزةأفكارتكافؤ الفرص وولد منها مجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف تكافؤ يف املعاملة
 الفرص

 العدل

لجميع أفراد 
 الرعية

العدل يف 
تكافؤ 
 الفرص
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 : ، وذلك عىل النحو اآليت)العدل(ة أهداف مركزة إلحدى نتاجات عملية الرتكيز ولد خمس

 . ًا جديدة حول أسس العدلأفكارأريد  

 .  جديدة تتعلق بسيادة العدل يف املجتمعأفكارأريد  

 . جديدة حول شيوع العدل يف املجتمعأفكارأريد  

.......................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

 )13(مترين رقم 

الجامعـات، افرتض أنك أنهيت دراسة الثانوية العامة، وترغب يف إكامل دراسـتك يف إحـدى 

  :ولد أكرب عدد ممكن من مناطق الرتكيز العام يف الجامعة التي ستدرس فيها
 

 موقع الجامعة
 

 

 وافرة يف الجامعةالتخصصات املت
 

 

 
 

 نظام الدراسة يف الجامعة
 

 

 
 

 الرسوم الجامعية
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 Random Entry Strategy ية الدخول العشوايئ اسرتاتيج: ًثانيا

ية الدخول العشوايئ بأنها نوع من الرتكيز املبدع نلجأ إليه عندما اسرتاتيج )ديبونو(ّ يعرف 

 املطروحـة فكـارختار كلمة بـشكل عـشوايئ مـن بـني األ جديدة، ونأفكارنكون بحاجة إىل توليد 

 . للمناقشة

ًعندما يفكر الفرد مبشكلة أو قضية ما فإنه غالبا ما يجد نفسه قد عاد إىل حيث كـان مـرة 

ًأخرى، وبالطبع فإنه كلام بذل جهدا أكرث يف الرتكيز وجد نفسه محارصا أكرث باأل ومـا .  نفسهافكارً

 خارجي يوجه العقل وجهة جديدة، ومن الواضح أنه ال داعي لبـذل ًيبدو رضوريا هو وجود مثري

 فكـارالجهد األكرب يف اختيـار مـؤثر خـارجي ألن ذلـك املـؤثر يـتم اختيـاره فقـط ليتـسق مـع األ

املوجودة؛ وحتى تتم الفائدة املرجوة يجب أن يكون املؤثر الخارجي غري متوقـع أو غـري مـرتبط 

 ).De Bono,1998( ؤثر الخارجي عشوائيا ًبالفكرة أو مبعنى آخر أن يكون امل

 لــا واسـتخدام باملوقف مرتبط غري ليشء مقصود طرح يف تتمثل العشوايئ الدخول تقنية إن

(PO) جديدة أفكار عن للبحث املشكلة نفسها موضع يف العشوايئ الدخول سيكون. 

ائية، ومثـل هـذه ويف الواقع العميل فإن الدخول العشوايئ األكرث بساطة هو الكلمة العشو

الكلمة ميكن أن نختارها بأسلوب عشوايئ وذلك باستخدام جدول األرقـام العـشوائية أو قـاموس 

 .إلصبعكُ ولكن يوجد طرق أسهل مثل أن توجه أصبعك لصحيفة وتختار االسم األقرب ٠الكلامت

لفـتح كجزء مـن مفـاهيم يـتم جلبهـا أو جرهـا إىل املوقـف وذلـك وتعمل هذه الكلمة العشوائية 

 .خطوط جديدة للتفكري

ًية الـدخول العـشوايئ والتـي تـسمى أحيانـا اسـرتاتيجّأما املواقف التي ميكـن أن تـستخدم 

 De(هـو اسـتخدام خـاص يف املواقـف اآلتيـة ) Random Word(ية الكلمـة العـشوائية اسرتاتيج

Bono,1998:( 
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  Stagnant الركود -1

قـضية أو مـشكلة مـا، فمـن   نفـسه، أوعندما يفكر اإلنسان مرات عديدة حـول املوضـوع

 بأشـكال مختلفـة قلـيالً، فكـار منه، فيكـون يف حالـة مـن تكـرار األفكاراملمكن أن تنفذ األ

 . بديلةأفكارًية الدخول العشوايئ مفيدا يف إيجاد اسرتاتيجعندئذ يكون استخدام 

 Quick Creativity اإلبداع الرسيع -2

يات اإلبـداع الجـاد، اسرتاتيج األرسع واألبسط من بني ية الدخول العشوايئ هياسرتاتيجّإن 

 الجديـدة وسـط اجـتامع مـا مـثالً عنـدها ميكـن فكـارفعندما يتطلب األمر توليد بعض األ

 . جديدةأفكار للحصول عىل تقديم الكلمة العشوائية؛

  Products and Services املنتجات والخدمات -3

يات يف سـرتاتيجلعشوايئ أقل فائدة من بعـض االية الدخول ااسرتاتيجمن املحتمل أن تكون 

 يف تقـديم ًجـداّية تكون فعالـة سرتاتيجتغيري األنظمة، أو اإلتيان بتحسينات، ولكن هذه اال

 . ملنتجات أو خدمات جديدةفكاراأل

 Totally new Considerations اعتبارات جديدة بشكل كيل -4

ية أن سـرتاتيجكل ماهر، فـيمكن لهـذه االية الدخول العشوايئ بشاسرتاتيجّإن تم استخدام 

ًتفتح اعتبارات جديدة بشكل كيل، والتي مل تكن أبدا قيد االعتبار من ذي قبل، فقد تقـود 

 .)De Bono,1997( جديدة نافعة أفكارأو ال تقود إىل 
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 :التطبيق الرتبوي

  Random Entry Strategyية الدخول العشوايئ اسرتاتيج

 : ية من مجموعة من اإلجراءات عىل النحو اآليتسرتاتيجتتكون هذه اال

ّعندما ال يعرف املتعلم من أين يبدأ، ميكنه استخدام أي كلمة من الكلامت املكتوبة عـىل   -أ 

ّالسبورة، أو التي تكون يف نطاق التفكري، وبشكل عـشوايئ، إذ إن الكلـامت املكتوبـة عـىل 

 . فاهيم متنوعةالسبورة، أو التي تكون يف نطاق التفكري تشكل م

يقوم املتعلم بعد ذلك بتوليد مجموعة من النقاط املشتقة من نقطة الرتكيز التي اختارها   -ب

  ً.بشكل عشوايئ، ومن ثم يعترب كل نقطة قام بتوليدها مفهوما

من النقاط العديدة التي قـام بتوليـدها، وبـشكل ) مفهوم(يقوم املتعلم باختيار أية نقطة  -ج

 . يجعلها محور تركيزه مرة ثانيةعشوايئ، ومن ثم

ً جديدة من خالل إضافة خطوط ودوائر مـستندا يف ذلـك إىل أفكارّثم يبدأ املتعلم بتوليد   -د

 .نقطة الرتكيز التي اختارها بطريقة عشوائية

 .ميكن للمتعلم أن يتحرك من خالل الكلمة العشوائية مبسارات جانبية متعددة  -و

 مسارات جديدة من خالل الكلمة العشوائية التـي تـم اختيارهـا تشجيع الطلبة عىل فتح  -ز

 .من بني مجموعة من النقاط املكتوبة عىل السبورة والتي هي يف األصل مفاهيم

 نظرية بو برتقالة: مثـال

ولكن من خالل طرح كلمـة عـشوائية . من الواضح أن ليس مثة صلة بني النظرية والربتقالة

 عىل فكارالً مبفهوم النظرية، ميكن أن يتيح توليد مجموعة من األغري مرتبط أص) مدخل عشوايئ(

 : النحو اآليت
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تتميز حبة الربتقال بأن لها فصوص تتيح عملية تجزئتها إىل أقسام، وهـذا يفيـد عنـد تعلـيم  

الطلبة لنظرية ما من نظريات التعليم يف تجزئة النظرية إىل أجـزاء مـن حيـث مـثالُ مفهـوم 

 .ت النظرية، مراحل النظرية، تطبيقات النظريةالنظرية، افرتاضا

وهذا يفيـد يف . ًالربتقالة ميكن أن تصبح عصريا، وبالتايل تصبح أسهل وأرسع من عملية األكل 

 .إيجاد ملخص للنظرية ليتم قراءتها بشكل أسهل وأرسع

 فكرة كتابـة وهذا يولد. تتميز الربتقالة بأنها ذات شكل دائري؛ أي ليست لها بداية وال نهاية 

ًالنظرية بطريقة تجعل قراءة أي جزء منها أمرا ممكنا عن بقية األجزاء ً. 

  Alternatives Strategy ية البدائل اسرتاتيج: ًثالثا

َإن جوهر الدافعيـة اإلبداعيـة هـو االعتقـاد بـأن هنـاك طرقـا أخـرى لعمـل األشـياء، وأن 

اب الدافعية اإلبداعية هـو االعتقـاد بـأن وغي. الطريقة الحالية ليست الوحيدة لعمل هذا اليشء

ويعتقـد ديبونـو أن . الطريقة الحالية لعمـل األشـياء هـي أفـضل طريقـة، أو الطريقـة الوحيـدة

 : البحث اإلبداعي عن البدائل ال يتم إالّ بوجود ثالثة رشوط

 .امتالك القدرة عىل توليد البدائل  -1

 .يل واحد أو أكرث دون البدائل األخرىاتخاذ القرار فيام يتعلق بالرتكيز عىل بد  -2

 .وجود الرغبة يف البحث عن البدائل  -3

 ميكـن ويرى ديبونو أن هناك مجموعة من الدوافع التي تـدفع الفـرد للبحـث عـن البـدائل،

 ):De Bono,1998(إجاملها يف النقاط اآلتية

  Obvious Need الحاجة الواضحة -1

ــ ــك تحت ــا، فإن ــشكلة م ــل م ــدء يف ح ــد الب ــارعن ــة باالعتب ــاليب البديل ــذ األس  اج إىل أخ

  تـــسعى إىل البحـــث عـــن تعريفـــات بديلـــة للمـــشكلة نفـــسها، وعنـــدما وميكـــن أن 
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 .تحاول الوصول إىل بعض األهداف أو تنفيذ بعض املهام، فإنك سوف تحتاج إىل بدائل

  More Alternatives املزيد من البدائل -2

وهذا يعني أنـه عنـد الحـصول عـىل بـديل جيـد َغالبا ما يقال أن الجيد هو عدو األفضل؛ 

إننا بحاجة إىل البحث عـن . وال نبحث عن مزيد من البدائل. نقف عند حدود هذا البديل

 . مزيد من البدائل إليجاد األفضل

  Improvement   التحسني-3

عندما تعتقد أنه يوجد طريقة أفضل لحل مشكلة، عندئذ تسعى إىل طريقة بديلة لتنفيـذ 

عملية أو حل هذه املشكلة، ومفهوم األفضل قد يعني أقل كلفة أو أكرث بـساطة أو هذه ال

أرسع أو أقل أخطاء، لذا ميكن ببساطة البحث عـن طـرق بديلـة لتنفيـذ العمليـة أو حـل 

 .ّاملشكلة، ومن ثم تفحص هذه البدائل لرنى ما هي الفوائد التي نجنيها

 التطبيق الرتبوي

  Strategy Alternativesية البدائل اسرتاتيج

 :ية من خالل اإلجراءات اآلتيةسرتاتيج املتدرب وفق هذه اال/يسري املعلم

 . املتدرب بتوليد تعريفات متعددة للمشكلة املطروحة للحل أو البحث/يقوم املتعلم  -أ 

يعمل الطلبة عىل توليد مجموعة من البدائل املتعددة للمـشكلة املطروحـة دون إصـدار   -ب

 .يةأحكام تقومي
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يعمل الطلبة عىل توليد مجموعة من البدائل املتنوعـة للمـشكلة املطروحـة دون إصـدار   -ج

 .أحكام تقوميية

ًيرتب الطلبة البدائل املولدة ملواجهة املـشكلة املطروحـة تبعـا لجملـة مـن املعـايري التـي   -د

 : يعملون عىل إنشائها من مثل

 البديل األفضل 

 البديل األقل كلفة 

 ل األكرث بساطةالبدي 

 البديل األرسع يف حل املشكلة 

 ًالبديل األقل خطأ 

ومن الجدير ذكره أن عملية توليد البدائل ليست عشوائية؛ إذ يجب أن يكون هنـاك نـوع 

 .أن القميص بديل للهاتف: ميكن أن نقول مثالً من الربط املنطقي بني البدائل املولدة، بحيث ال

 أنفسهم، وهؤالء ذ ميكن أن يكون لألفراد إخوة؛ ألن لديهم اآلباءإالية؛ ويورد ديبونو النتيجة الت

 .اآلباءللعائلة نفسها، والرابطة هنا هي ) بدالء(األخوة هم أعضاء 

ً مع وجود البدائل فإن هناك عددا من الروابط املمكنة، وميكن أن تقـع الـروابط يف ثـالث  ّ

 ): De Bono,2006(فئات هي 

 : فة نفسهالغرض أو الوظي  -1

ًإن هذا الشكل من أشكال الروابط هو األكرث شيوعا للبدائل؛  ذ إننا نبحث عن طرق بديلة إّ

ذا قمنا باختيار إف.  بحث عن بديل للتلفازننريد أ: مثال ذلك. لتحقيق الغرض أو الوظيفة نفسها

 : دائل اآلتيةولتكن مثالً التسلية، فمن مثة ميكن أن يتم توليد الب) Fixed Point(نقطة ثابتة 
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 . ميكن مشاهدة مباراة يف كرة القدم 

 . ميكن مشاهدة عروض يف السريك 

 .ميكن االستامع إىل أنشودة  

 : وميكن أن نعرب عن ذلك من خالل الخطة املفاهيمية اآلتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍلكن إذا كان الهدف من مشاهدة التلفاز هو الحصول عىل األخبار؛ فعندئذ ميكن أن تكون 

 : لبدائل هيا

 . قراءة الجريدة  

 .االستامع إىل بعض محطات املذياع  

 .سؤال الجريان  

 .االتصال من خالل الهاتف بصديق  

مشاهدة 

التلفاز

 

 البدائل

مشاهدة 

 السريك

االستامع إىل

 أغنية

مشاهدة 

: ثابتةالنقطة ال كرة القدم

 التسلية
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  Alternative Definitionالتعاريف البديلة 

يرى ديبونو أنه من املمكن أن يكون هناك تعاريف كثرية ومختلفة للمشكلة املطروحـة أو 

 : فرد، ويورد ديبونو املثال اآليت عىل مفهوم التعاريف البديلةالقضية التي تواجه ال

 . وال يتسع ملزيد من السياراتًجدا موقف السيارات صغري :املشكلة

 : اآليت  لهذه املشكلة ميكن أن تصاغ عىل النحوالتعاريف البديلة

 .الكثري من األفراد يرغبون يف استعامل مواقف السيارات: التعريف األول 

 بالوقـت الكثري مـن األفـراد يركبـون سـياراتهم مـن أجـل الوصـول إىل أعاملهـم: عريف الثاينالت 

 .املحدد

 .يشكو كثري من أألفراد من صغر حجم موقف السيارات: التعريف الثالث 

ويضيف ديبونو أن كل تعريـف مـن التعريفـات الـسابقة هـو عبـارة عـن تعريـف بـديل 

 !ني أن أحد هذه التعريفات هو التعريف الصحيحكن هل يعلو). موقف السيارات(ملشكلة 

كـان هنـاك تعـرف صـحيح؛ لـن يكـون  حتـى لـو: يجيب ديبونو عن هذا التساؤل بـالقول

بعد أن نكون قد عملنا عىل تحليل املشكلة، ولذلك مـن األفـضل  األمر إالّ بإمكاننا أن نعرف هذا

 نختار أحد هذه التعريفـات بغيـة َّمثالتعريفات البديلة للمشكلة املطروحة، ومن ا أن نخترب هذ

 .العمل عىل إيجاد حل للمشكلة املطروحة
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 :)14(مترين رقم 

 : يورد ديبونو املثال اآليت عىل التعريفات البديلة

ننا نجـد أن أعـداد الـشباب إ بينام العامل بحاجة إىل الكثري من العلامء واملهندسني؛ ف:املثال

ٍ تـدن مـستمر يف معظـم دول العـامل/هندسة يف هبـوط الذين يتجهون إىل دراسة العلوم وال مـا . ٍ

  املشكلة؟/الذي ميكن القيام به تجاه هذه القضية 

 :  القضية يف ثالثة تعريفات بديلة/ّعرف هذه املشكلة

 .ًدراسة العلوم والهندسة تحتاج إىل فرتة طويلة نسبيا من الزمن: التعريف األول 

 .يس العلوم والهندسة دفع رسوم جامعية باهظةيرتتب عىل درا: التعريف الثاين 

 البطالـة يف يعزف كثري من الطلبة عن دراسة العلوم والهندسة بسبب ارتفـاع: التعريف الثالث 

 .سوق هاتني املهنيتني

 . سبق  القضية إضافة إىل ما/ُيرجى صوغ خمسة تعاريف بديلة أخرى لهذه املشكلة

 :التعريف الرابع 

 

 :خامسالتعريف ال 
 

 :التعريف السادس 

 

 :التعريف السابع 

 

 :التعريف الثامن 
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 :) 15(مترين رقم 

 يعاين كثري من ركاب الحافالت الكبرية واملتوسطة من صعوبة يف دفـع األجـرة؛ إذ :املشكلة

ًيدفعون يف كثري من األحيان نقودا أقل أو أكـرث مـن األجـرة املقـررة؛ بـسبب عـدم تـوافر املبلـغ 

 . املطلوب بالضبط

 . سبق  القضية إضافة إىل ما/ُيرجى صوغ خمسة تعاريف بديلة أخرى لهذه املشكلة

 :التعريف األول 

 

 :التعريف الثاين 
 

 :التعريف الثالث 

 

 :التعريف الرابع 

 

 :التعريف الخامس 

 

 البدائل املقرتحة لحل هذه املشكلة؟ اقرتح خمسة من

 :لالبديل األو 

 :البديل الثاين 

 :البديل الثالث 

 :البديل الرابع 

 :البديل الخامس 
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 :) 16(مترين رقم 

 فقـدان أبنـائهم يف أثنـاء أداء مناسـك / الحرام من ضـياعالـلـهيشكو كثري من حجاج بيت 

 . العبادة

 . سبق  القضية إضافة إىل ما/ُيرجى صوغ خمسة تعاريف بديلة أخرى لهذه املشكلة

 :التعريف األول 

 

 :التعريف الثاين 

 

 :التعريف الثالث 
 

 :التعريف الرابع 

 

 :التعريف الخامس 

 

 اقرتح خمسة من البدائل املقرتحة لحل هذه املشكلة؟

 :البديل األول 

 :البديل الثاين 

 :البديل الثالث 

 :البديل الرابع 

 :البديل الخامس 
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 ):17(رقم مترين 

يسكن أحمد يف إحدى القرى، ما هي الطرق البديلة التي ميكن أن يسلكها أحمد للوصـول 

 .ْمثل ذلك مبخطط إن أمكن.  قريته يف حال تعذر وصوله من خالل الطريقة املعتادة/إىل بلدته
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 )18(مترين رقم 

ديلـة التـي ًني من الخشب مع بعضهام بعضا، ما هـي الطـرق البتيرغب عمر بتثبيت قطع

 . ميكن لعمر االستعانة بها يف حالة تعذر استخدام الطريقة التقليدية

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

 )19(مترين رقم 

 .تي ميكن أن تكون بديلة للامءلشعرت إميان بالعطش، ما هي املرشوبات ا
.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
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 )20(مترين رقم 

 : ًلكل صنف من األصناف اآلتية محددا النقطة الثابتة لكل صنفبدائل شئ خمسة أن

 : السيارة
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 : جهاز إنذار كهربايئ
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 ): فاكس(ناسوخ 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 : السفر
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 : الخبز
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 : الهاتف النّقال

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  : مفك

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 : سامع األخبار
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 Strategy Challenge  ية التحدي اسرتاتيج: ًرابعا

 إذ ؛)Assumptions(املسلامت / اإلبداع الجاد إىل تحدي االفرتاضات/ يهدف التفكري الجانبي

) Patterns( إعادة تشكيل األمناط عىلمن هذا النوع من التفكري هو العمل )  (Purposeّإن الغرض 

 .عند املتعلمني

ّإن االفرتاض بأن غالبية املفاهيم التي نتعامل معها صحيحة هو االفـرتاض التـاريخي الـذي 

وليس الصحة املستندة . تعامل معها عىل أساس من الصحة دون النظر إىل جوانب تحسينية فيها

 .ًأساسا إىل نوع من التقويم

 لــيس إذاملعوقــات وصــحة املفــاهيم؛ ودي ينطــوي عــىل تحــدي الحــدود ّإن مفهــوم التحــ

 ).1995ديبونو،(بالرضورة أن تكون خاطئة بقدر ما يكون الهدف هو إعادة تشكيل األمناط 

 الدقيقـة والطـرق بثقة، املأخوذة األشياء املقبولة، أو فكارلأل النظر املفهوم معارضة تتطلب

 معارضـة لكنهـا خطئهـا إلثبات محاولة ليست املعارضة ذهوه معارضتها ذلك وبعد األشياء لعمل

 .لتفردها ٍوتحد

ٍية التحدي هي األساس املهم يف كل عمليـات اإلبـداع، دون تحـد نكـون اسرتاتيجقد تكون 

 . راضني عن األشياء كام هي، وبالتايل ال نحاول القيام بتحسني األشياء أو تغيريها

اضات األساسية تقودنا لالعتقاد بأن الطريقة الحاليـة ًويرى ديبونو أن هناك عددا من االفرت

 : يجب أن تكون األفضل، وهذه االفرتاضات هي

 . ّإن جميع أنواع البدائل اختريت وأن أفضلها قد تم اختياره -1

 من الطرق املختلفة قد تشرتك يف املنافسة عىل الحل، والطريق الفـائز هـو الـذي َإن عددا -2

 . نستخدمه
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 . هناك طريق فإنه قد يكون وجد من قبلإن كان  -3

 .إن الطريق الحايل تطور عرب الزمن؛ ولذلك فهو األفضل -4

 .إن أية طريق جديدة هي مجازفة كبرية، بينام الطريقة الحالية معروف كيفية العمل بها -5

ية نعتقـد أن الطريقـة الحاليـة لعمـل األشـياء لـيس بالـرضورة األفـضل اسرتاتيجمن خالل 

حددت بسلسلة معينة من الخربة؛ إذ تستطيع اآلن أن تضع الخـربة مـع بعـضها يف طـرق  :كونها

مختلفة، أو كونها الطريقة األفضل يف وقتها، لكن اليوم تطورت التكنولوجيا وتغريت الحاجات، أو 

 .كونها ثبتت ومل يقم أحد بتحديها، إذ قد تكون هناك طريقة أفضل منها بكثري

 التحدي والبدائل، فبالتحدي عادة تتلمس البدائل، كـام أن هنـاك وهناك عالقة وطيدة بني

ّعالقة بني التحدي ونقطة الرتكيز، ألننا نـستطيع أن نتحـدى أي يشء، كـام انـه مـن الـرضوري أن 

ًندرك أن التحدي ليس هجوما أو انتقادا ً. 

 :التطبيق الرتبوي

  Challenge Strategyية التحدي اسرتاتيج

 : التعلمية، عىل النحو اآليت - ية يف املواقف التعليميةسرتاتيج هذه االميكن تطبيق إجراءات

 .التقليدية للمشكلة املطروحة) الحلول ( تحدى االفرتاضات   -أ  

استخدم املجازفة أو املخاطرة عند تحـدي مفهـوم مـا، ومـن ثـم محاولـة التفكـري خـارج   -ب

 .الصندوق

 .ًي تبدو أحيانا غري منطقيةاطرح مجموعة من البدائل املثرية والت  -ج
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تحدى الحل أو البديل املطروح ملعالجـة املـشكلة املطروحـة مـن خـالل تطبيـق مبـادئ   -د

 .التكنولوجيا عليها

 .ابحث عن الحاجة لتغيري الوضع القائم للمشكلة املطروحة للنقاش  -ـه

 . املولدة من قبل املجموعةفكاراسع لتحسني األ  -و 

  : الرياضيةتحدي مفهوم املنافسة

 تكـون أن يجـب التنافـسية اتيالرياضـ جميـع منافـسة؟ رمبـا هناك تكون أن يجب  ملاذا-

 ٠املنافسة عنً بعيدا تقدر أن يجب الرياضة يف املهارة فإن ولذلك جامهريية

 دون شـخص كـل رمبـا ؟)الجامهـري( األشخاص قبل من الرياضة مشاهدة عىل الرتكيز  ملاذا-

 ٠مشاهدتها من بدالً الرياضة يلعب أن يجب الثالثني

 أن يجـب باسـتمرار، ثابتـان فريقـان وجود من بدالً ًدامئا؟ ثابتة الفرق تشكيلة تبقى  ملاذا-

 بـني مـنً عـشوائيا الفـريقني اختيـار يـتم ذلـك وبعـدً معـا يخلطون العبني مجموعة هناك تكون

 املجموعة؟

 ً:التحدي ليس هجوما

االعتقـاد  ً التحدي ليست هجوما عىل املفاهيم، وهذايةاسرتاتيجقاد بأن تمن الرضوري االع

 : مهم لسببني هام

ًنه سـيكون التحـدي موجهـا فقـط لتلـك إإذا كنا نتعامل مع التحدي عىل أنه عملية نقد ف  -1

الوسائل التي ميكن أن ترى فيها أخطـاء وعيـوب ومـشكالت، وهـذا الطـرح يحـدد مجـال 

 .تحدي كل ما يتعلق باملفهوم تعمل عىلية التحدي اسرتاتيجالوسائل فقط؛ بيد أن 
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 اآلخـر، إذا تم االعتقاد عىل أن التحدي هو عملية هجوم فسيكون هنـاك دفـاع مـن الطـرف  -2

 . وستربز مشكلة جديدة وهي املجادلة التي ال تقود إىل نتائج إيجابية

نقـوم ية التحدي تعرتف بأن الطريقة الحالية قد تكون األفضل لكـن يجـب أن اسرتاتيجّإن 

؛ ألن )ملاذا؟(ية التحدي هو البدء بسؤال اسرتاتيج مفتاح نويؤكد ديبونو أ. بتحدي هذه الطريقة

 . هذه األداة ميكن أن تقود إىل عملية التحدي للمفاهيم السائدة أو املراد معالجتها

 :مثـال

 : ية التحدياسرتاتيجً يورد ديبونو املثال اآليت مستخدما 

ما هـي األشـياء التـي ميكـن أن منـارس . دي الذي نرشب به القهوةتأمل فنجان القهوة العا

 ية التحدي؟اسرتاتيجعليها 

 .يد الفنجان ليست مريحة 

 .شكل الفنجان 

 .املادة التي تم استخدامها يف صناعة الفنجان 

 لون الفنجان 

 .طريقة تصميم الفنجان 

 . اإلنثاءات يف تصميم الفنجانامليل أو .الطريقة التي تصميم وضع الفنجان عىل الصحن 

ثـري بعـد عمليـة التحـدي ي املـدرب أن /ية التحدي هدفها، ميكن للمعلـم اسرتاتيجوحتى تحقق 

 ): تحدي فنجان القهوة(ويف املثال املطروح أعاله ). ملاذا ؟(استخدام أداة السؤال 

ان القهـوة مـن مـادة إذا تـم صـنع فنجـ! ملاذا نحتاج إىل يد فنجان القهوة ؟ دعنا نزيل هذه اليد

وهذا ما هـو موجـود فعـالً يف فنـاجني . ة القهوة إذا أمسكنا بالفنجاننعازلة فلن تهدد اليد عملية سخو

 ً.أيضا وال يوجد لها صحن - فهي دون يد-القهوة السادة 
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 :مثال

 ملاذا يكون لون السبورة املستخدمة يف الغرفة الصفية أسود؟ 

 .ي بهذا اللونُألنه لو مل يكن أسود ملا سم  

 ً.ملاذا هذه التسمية؟ ليس مهام 

 ملاذا؟ 

 .ألنها موجودة للكتابة أو الرسم عليها

 ملاذا؟ 

ألنه إذا أردنا عرض يشء ما لجميع الطلبة فمن األسهل الكتابة عىل السبورة، بحيث يتمكن 

 .الجميع من مشاهدته

 :)21(مترين رقم 

بـشكل ) ملـاذا(ًآلتيـة مـستخدما أداة االسـتفهام عىل غرار التمرين أعاله تحدى املفـاهيم ا

 مقصود؟ 

 ملاذا عجالت السيارة دائرية؟ 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 اذا توجد أربع أرجل للكريس؟مل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 



 
 يات اإلبداع الجاداسرتاتيج

 
 

 193  

 

 ملاذا تكون معظم الغرف مستطيلة أو مربعة؟ 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 ملاذا ترتدي اإلناث مالبس مختلفة عن الذكور؟

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 نـأيت إىل املدرسة؟  ملاذا

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :مثـال

 !أن يشرتيهاقبل ورة جاص داخل قارأشاهد أحد األفراد حبة  

 جاص داخل القارورة؟ترى كيف دخلت حبة األ 

 .جاص داخلهاأغلب الظن أن غطاء القارورة تم إغالقه بعد وضع حبة األ 

 .جاصتم إضافة أسفل القارورة بعد وضع حبة األ 

جاص تم وضعها كاملة النمو، ولكن من الناحية العلمية فإنه ًومن املفرتض دامئا أن حبة األ

ّميكن وضع غصن يحمل بـرعام صـغريا مـن عنـق الزجاجـة فـإن األ ً جاصـة سـتنمو وتكـرب داخـل ً

 .جاصة إىل داخل القارورةكيف دخلت األ: ٍالقارورة، وعندئذ ال داع لطرح السؤال
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 :)22(مترين رقم 

انتهى العمل من مجمع سكني يف إحدى املحافظات يف إحدى الدول العربية، وعنـد حفـل 

حيـث انخفـاض النوافـذ،  معظم الحضور بأن كـل مكونـات البنـاء منخفـضة، مـن االفتتاح الحظ

 ! الكامنة وراء ذلكٌواألبواب، واألسقف؛ ومل يدرك أحد من الحارضين األسباب

ولكن بعد التدقيق واالستقصاء تبني أن شخص ما قـد قـام بالعبـث بـأدوات القيـاس التـي 

 .ل أداة قياسمن ك) مس5(ت يف عملية القياس؛ إذ تم قص تخدمسا

من البديهي أن قام أحد العمل باستخدام أدوات القياس من خالل االفرتاض بأنها صحيحة؛ 

 . ألنها تستخدم كأداة مرجعية للحكم عىل صحة البناء

 أين التحدي يف هذا الخرب؟ 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :)23( رقم مترين

املـشكلة كيـف تـصل بـني النقـاط التـسع . كـام يبـدو بالـشكل أدنـاه ُنظمت تـسع نقـاط

 . باستخدام أربع خطوط مستقيمة فقد دون رفع الثلم عن الورقة
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 :)24(مترين رقم 

كان رجل يعمل يف مبنى متعدد الطوابق، وكان عليه يف كل صباح أن يدخل إىل مصعد املبنى من 

 األريض، ويضغط عىل زر املصعد إىل الطابق العارش، ومن ثم يـصعد إىل الطـابق الخـامس خالل الطابق

مـا ! ويف الليل كان يغادر املبنى عرب الطابق الخامس عرش وحتى الطـابق األريض. عرش من خالل الدرج

 ًالترصف الغريب نوعا ما؟  سبب هذا

 . طبيعين الرجل طبيعي وسلوكهاالفرتاض الطبيعي يف هذه املشكلة هو أ: التفكري التقليدي

 : من اإلجابات املحتملة لهذه املشكلة

 .كان الرجل يتدرب 

 .يرغب يف التحدث مع بعض املقيمني يف الطابقني العارش والخامس عرش 

ْيف الحقيقة فإن الرجل كان قصري القامة؛ بحيث أنه مل يتمكن إىل الوصول إىل أعىل مـن الـزر   ّ

 .العارش فقط

  Harvesting Strategyية الحصاد اسرتاتيج: ًخامسا

املفكــــــرون املبــــــدعون 

ــدين  ــصبحوا جي ــستطيعون أن ي ي

يات ســرتاتيجًمتامــا يف اســتخدام اال

األساســية لإلبــداع الجــاد؛ بحيــث 

ميكــــــن أن تكــــــون هــــــذه 

ــرية، ســرتاتيجاال يات مــسلية، أو مث

 .وأحيانا تنتج نتائج مبدعة
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 يخرجـون بنتـائج ضـئيلة؛ ألنـه يف نهايـة جلـسة ّإن بعض الناس يف دورة التفكري اإلبـداعي

 املحددة والتي تبدو عملية وذات قيمة ومعنـى، لكـن فكارالتفكري اإلبداعي عادة تؤخذ فقط األ

هذا فقط جـزء مـن النتـاج الحقيقـي لإلبـداع، ويف الوقـت نفـسه ميكننـا أن نـصبح أكـرث مهـارة 

ًهر، فعندما يبدأ بالحصاد يكـون مهـام أن  الجديدة، واملفاهيم الجديدة التي تظفكارومالحظة لأل

ّا واضحة ملا تم التدرب عليها يف الجلسة اإلبداعيةأفكارمنتلك  ً. 

ية الحصاد هي طريقة متعمدة ومقصودة نحـاول مـن خاللهـا أن نجمـع النـواتج اسرتاتيج

اإلبداعية التي ظهرت خالل الجلسة اإلبداعية؛ بحيث نتمكن مـن تـصنيف الجهـد اإلبـداعي إىل 

فئات متنوعة، وتستخدم قوائم الحصاد كدليل عىل تصنيف الجهد اإلبداعي، ومن األدوات التـي 

 :ية الحصاد ما ييلاسرتاتيجتستعمل يف 

  Harvesting Checklistقامئة الحصاد 

البنود أو الفقرات يف هذه القامئة هي نوافذ للنظر من خاللها عـىل نـواتج اإلبـداع، ونحـن 

 :حددة، ونضع ما الذي نراه ؟ نرى من خالل هذه النوافذننظر من خالل نافذة م

 Specific Ideas املحددة فكار األ-1

 التي تبدو ذات قيمة وعملية ومفيدة، وهذا رمبا هو الذي يبحـث عنـه فكارهذه نافذة األ

 . يف التفكري اإلبداعي الجاد

 Beginnings of Ideas فكاراأل) بدايات( طالئع -2

ــ ــذة ت ــدايات األُ عــرب هــذه الناف ــع أو ب ــدة أم ســيئة، إذ فكــاررى طالئ ــت جي  ، ســواء كان

  غــري القابلــة فكــار غــري مرغوبــة، مثــل األأفكــار نــادرة االســتعامل هــي فكــارإن األ
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 .فكارًلالستخدام، لكن أحيانا تبدو مثرية، أو غري عادية، أو قيمة، ونحن ندون هذه األ

  Concepts املفاهيم -3

ً، وعىل الرغم من ذلك نادرا مـا نـستطيع وضـع عنـوان للتقـدم رمبا تظهر املفاهيم مبارشة

 التـي اسـتخدمت، وكـذلك فكـاراإلبداعي، ويف عملية التذكر عادة من السهل اسـتخراج األ

 التـي وضـعت يف العنـوان، إذ فكـار التي تكون خلف األفكارالجهد املبذول يف استخراج األ

؛ ألن إحـدى هـذه ًجـدا مهمـة فكاراأل من فكرة واحدة، فأفكارمن املحتمل استخراج عدة 

 فكـارأن نجد طريقة بديلة لجعل هذه األ - عادة -  قد تكون مهمة، ثم من املمكنفكاراأل

 . قابلة للتطبيق

 Approaches املناحي -4

، فكـاراملنحى هو طريقة واسعة للنظر إىل املشكلة أو املوقع، وميكن أن ندعوها قاعـدة لأل

يجب أن نعمل قامئة مختلفة للمناحي التي اقرتحـت أو اسـتعملت، أو اإلرادة، ويف النهاية 

 .  من الرضوري استخراجها عند ذكرها مبارشة يك ال تضيعفكاروللتعامل مع هذه األ

  Changes التغريات -5

 التغيري من املالحظات الجديرة باالهتامم، هذا التغيري قد يكون يف االتجاه أو يف املفـاهيم، 

ً يف كيفية النظر لألشياء، وأحيانا يحدث التغيري بشكل مفاجئ، ويف أحيان وقد يكون التغيري

ًأخرى يحدث تدريجيا، حتى أن الناس يشاركون بشكل غـري واع يف كيفيـة التغيـري الـضخم 

 .الذي يحدث
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  Flavor) النكهة( صفة مميزة -6

، يف بعـض رفكـا الصفة املميزة لجلسة التفكـري اإلبـداعي تعـود بـشكل عـام إىل جـوهر األ

وتنبع القيمـة املميـزة لإلبداع، ) النكهة(الجلسات يغلب عليها بشكل واضح الصفة املميزة 

 . للتفكري اإلبداعي من املالحظة التي تساعد عىل اكتساب صفة أخرىفكارلأل

) النواتج(ية الحصاد هي طريقة منضبطة لتصنيف املخرجات اسرتاتيجنالحظ مام سبق أن 

 ).(De Bono,1998 معينةاإلبداعية يف فئات 

 :التطبيق الرتبوي

 :ية عىل النحو اآليتسرتاتيجميكن السري يف إجراءات تطبيق هذه اال

 . املطروحة من قبل اآلخرينفكاراالستامع لأل -أ 

 . املطروحة كتابة إن أمكن من خالل مقرري املجموعاتفكارتدوين األ -ب

 : املطروحة إىلفكارتصنيف األ -ج

 .أفكار سلبية 

 .أفكار إيجابية 

 .أفكار جيدة 

 .أفكار غري قابلة لالستخدام 

 .أفكار مثرية 

 .أفكار غري مثرية 

يقوم الطلبة بالبحث عن معلومات محددة ذات عالقـة باملهمـة التـي تـدربوا عليهـا مـن  -د

 .مصادر متعددة، موثقني تلك املصادر
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ومـات التـي توصـلوا إليهـا مـن مـصادر يف اللقاء التايل يتطوع بعـض الطلبـة لعـرض املعل -هـ

 . مربزين تلك املصادر لزمالئهم الطلبة،مختلفة

 :)25(مترين رقم 

يات اإلبداع الجاد التي اقرتحهـا ديبونـو هـي أدوات مقـصودة لتنميـة اإلبـداع اسرتاتيجّإن 

 .كيف ميكن أن يتحقق ذلك. الجاد

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :)26(مترين رقم 

يات اسـرتاتيجُبالتعاون مع أفراد مجموعتك يرجى إبداء الرأي مـن حيـث إمكانيـة تطبيـق 

 .  التعلمية- املواقف التعليمية/ة املختلفةاإلبداع الجاد يف املواقف الحياتي

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 نوعية يف منـط ّ اإلبداع الجاد ميكن الفرد من إحداث تغرياتياتاسرتاتيجّإن العمل عىل تبني 

تفكريه، وتنقله من حالة ذهنية إىل أخرى، ومتكنه من مامرسة أرقى أنواع التفكري أال وهو التفكري 

 اإلبداع الجاد؛ ذلك النوع من التفكري الذي يعمل عىل تغيري املفاهيم واإلدراكات، ويولد /الجانبي

 .والبدائل، الجديدة فكاراملفاهيم األ
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 الفصل الخامس  

  قبعات التفكري الستيات اسرتاتيج

Six Thinking Hats Techniques  
 

5 
 

 

ن نقـوم أّإن الصعوبة الرئيسة يف التفكري هـي االرتبـاك؛ ألننـا نحـاول 

 ،االنفعـاالت:  يف وقت واحد؛ بسبب تـأثري كـل مـن ًجدابأشياء كثرية 

 ....د إىل التزاحمكل هذا يقو.... .واملنطق، واألمنيات، وإلبداع،

؛ إذ يـسمح للمفكـر ًجـدامنوذج قبعات التفكري الست مفهوم بـسيط 

 . بأن يفكر يف يشء واحد يف وقت محدد

 

The Maine Difficulty of Thinking is Confusion, We Try to 

do too much at Once. Emotional, Logic, Hope, and 

Creativity all Crowed in on us. The Six Thinking Hats is 

Very Simple concept which allows Thinker to do one Thing 

at Tim. 

Edward De Bono  
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 :متهيد

كام تـسمح  إىل تبسيط عملية التفكري وزيادة فاعليته،) ياتسرتاتيجاال(التكنيكات  تهدف هذه

الست امللونة هي وسيلة  لقبعات، فا)Pattern(يات للمفكر باالنتقال أو بتغيري النمط سرتاتيجهذه اال

 عـىل أن التفكـري عمليـة نظاميـة يستخدمها الفرد يف معظم لحظات حياته، وتركـز هـذه القبعـات

 .منضبطة

يات أو أدوات مقصودة متكن الفرد من مامرسة سـت اسرتاتيجوتعد قبعات التفكري الست 

 التفكري الست هي عبارة عـن إىل أن قبعات) Carl,1996( ويشري بعض الباحثني ،أنواع من التفكري

متكامل؛ إذ يتضمن تنمية سـت أنـواع مـن التفكـري لـدى الفـرد، عـرب ) Thinking Model(منوذج 

 .األلوان املختلفة والتي ترمز إىل أنواع متباينة من أنواع التفكري، وبالتايل يحقق التفكـري املتـوازي

 ) :De Bono,1992(ًوتاليا وصف لهذه القبعات 

 White Hat ) الحقائق(البيضاء القبعة   -1

ترمز هذه القبعة إىل التفكري بالحقائق واألشكال واملعلومات، 

مـا : ويكون التفكري وفق هـذه القبعـة اسـتجابة لألسـئلة مـن مثـل

املعلومات املتوافرة؟ مـا املعلومـات التـي ميكـن أن نحتـاج إليهـا ؟ 

بـس وكيف السبيل للحصول عىل هذه املعلومـات؟ وينبغـي عـىل ال

وهـذا يـشري إىل أن طـرح األسـئلة . القبعة البيضاء أن يركز يف طلبه ليحصل عىل ما يحتاجه منهـا

املركزة واملناسبة للمشكلة املطروحة هو جزء هام من آلية طلب املعلومات، كـام أن مـن يطـرح 

 ومـن املؤمـل أن يـصبح  أن يستخدم القبعة البيضاء،ًأيضااألسئلة بهدف استخالص معلومة عليه 

ًالتفكري من خالل القبعة البيضاء نظاما منضبطا يشجع املفكر عىل الفصل بشكل واضـح مـا بـني  ً
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األرقام والوقائع والتحليالت والتفسريات الخاصة، فالقبعـة البيـضاء متثـل منـط التفكـري الحيـادي 

 .واملوضوعي كام يشري إىل ذلك لون القبعة

، )Facts(د املــستخدم بالحقــائق مرتــدي هــذه القبعــة يــتقمص دور الحاســوب الــذي يــزو

ويقصد بالحقائق خربات أو معلومات أو أشـكال أو أرقـام تـم فحـصها واختبارهـا، والتأكـد مـن 

إعطاء تربيـرات أو تفـسريات منطقيـة، أو تـأويالت أو انطباعـات، أو  مصداقيتها، دون اللجوء إىل

ز عـىل استقـصاء الحقـائق فقـط ّإن هذا النوع من التفكري يرك. البوح مبشاعر، أو إجراء مجادالت

 .دون الدخول يف مجادالت

 : املواقف التي تتطلب استخدام قبعة التفكري البيضاء

 .املواقف التي تتطلب جمع بيانات ومعلومات محددة 

 .عمل إحصائيات حول قضية أو مشكلة ما 

 .كتابة تقارير موضوعية حول مشكلة أو قضية محددة 

 .أشكال بيانية لقضية أو مشكلة أو موضوع محددعمل رسومات توضيحية أو  

 ولكن ما املعلومات املطلوبة؟ أو ما الحقائق املراد إيرادها حول قضية أو مشكلة ما؟

 : لندرس القضية اآلتية

تعــاين بعــض الــدول العربيــة مــن ارتفــاع نــسبة البطالــة يف أعــداد الخــريجني يف تخــصص 

 . الهندسة

 : لست كل عىل حدةلنحاول ارتداء قبعات التفكري ا

من املتوقع وفق منط تفكـري هـذه القبعـة أن يقـوم مرتـديها بـإبراز : قبعة التفكري البيضاء

 : حقائق حول هذه املشكلة عىل النحو اآليت
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 .ذكر نسب مئوية حول أعداد العاطلني عن العمل من خريجي الهندسة 

 .أسباب موضوعية حول ارتفاع هذه املشكلة 

 .ول أو املضلعات أو الرسوم البيانية حول هذه املشكلة لسنوات مختلفةعرض بعض الجدا 

 .عرض تقارير حول خطورة هذه املشكلة عىل الدول التي تعاين منها 

 : سيناريـو

حدثت رسقة ليلة أمس يف السابع عرش من شهر آذار يف أحد األحياء الـسكنية، ويـسكن يف 

 . هذا الحي املواطن خالد

ًالدا يخرج من بيته يف ساعة متأخرة ليلة أمـس يف الـسابع عـرش مـن شـهر رأيت خ: الشاهد 

ًآذار يحمل عىل ظهره كيسا كبريا، وقد رسقه من أحد البيوت ً. 

 ًهل رأيت خالدا يرسق من أحد البيوت؟: السائل 

 .ال، ولكن اعتاد خالد عىل الخروج من بيته يف ساعة متأخرة من الليل: الشاهد 

 ب إليك ارتداء قبعة التفكري البيضاء، كيف ستكون إفادتك؟ُلو طل: السائل 

ًرأيـت خالـدا خارجـا مـن بيتـه يف منتـصف الليـل : الشاهد وقد ارتدى قبعة التفكري البيضاء  ً

 ً.يحمل عىل ظهره كيسا

 :)1(مترين رقم 

 :  الخرب التايل يف إحدى الصحف املحلية يف الزاوية االقتصاديةالـلـه قرأ عبد

من بيع %) 49( ، بنسبة2007 اليابانية العام املايض TOYOTAبيعات رشكة سيارات ازدادت م«

 لراكبيهـا؛ إضـافة إىل الـوفر  النوع من الـسياراتسياراتها؛ وذلك بسبب نظام األمان التي يوفره هذا

 .» هذه السيارة عىل ممتلكهااالقتصادي الذي توفره
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ًارتد قبعة التفكري البيضاء معيدا صوغ هذا الخ  .رب الصحفيِ

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 : وعني هاميقسم ديبونو الحقائق إىل ن

حقــائق مــن الدرجــة األوىل وهــي الحقــائق التــي تــم فحــصها والتأكــد منهــا : النــوع األول 

)Checked Facts.( 

 .درجة) 180(مجموع زوايا املثلث : مثال ذلك

 أو التأكـد وهي الحقـائق التـي مل يـتم فحـصها) Believed Facts(حقائق اعتقادية : النوع الثاين 

 .منها بعد

 لـدى هـذه فكـرة اعتقاديـة. ن أفضل مهنة للفتاة العربية هي مهنة التعلـيمأتقد أع: مثال ذلك

الفرد، ميكن أن تصبح حقيقة من الدرجـة األوىل بعـد فحـصها والتأكـد منهـا، يف ظـل املهـن 

 .املتوافرة يف املجتمع

 : من خالل النقاط اآلتية) Opinion(عن الرأي ) Fact(ويف هذا السياق ميكن متييز الحقيقة 

واالسـتنتاج ) Opinion(والـرأي ) Fact(ثوابت كل من الحقيقـة  ّإن وجود إمكانية للتمييز بني 

)Inference ( هي من مهارات املفكر الناقد التي تتطلب املعرفة مبا ميكن الربهنة عليه بشكل

 .مبارش

 يف نقـل ثـةاملفكرون الناقدون يجب أن تكون لديهم القدرة عىل التمييز بني هذه األنـواع الثال 

 .املعرفة



 
 الفصل الخامس

 
 

 206 

 

 أو التأكـد يشري مفهوم الحقيقة إىل معلومات تقريرية باإلمكان مالحظتهـا، أو االسـتوثاق منهـا 

 .من دقتها

ّأما مفهوم الرأي فهو تعبري عن تقييم يعتمد عىل الحكـم الشخـيص أو االعتقـاد، ويف الوقـت  
 .نفسه ميكن الوثوق به أو عدم الوثوق به

 االسـتنتاج إىل عمليـة اسـتخالص منطقـي مـربر بـشكل مـرشوع يـستند إىل فيام تشري مهارة 

 .معلومات حقيقية

ًإن الحقائق تختلف متامـا عـن اآلراء، إذ إننـا نـستمع يوميـا إىل وسـائل اإلعـالم املختلفـة،  ً ّ

ونشاهد الربامج التلفازية املتنوعة، ونقرأ األخبار مـن مـصادر متعـددة، بيـد أن بعـض البيانـات 

حة من خالل كونها حقيقـة، ويف كثـري مـن األحيـان تكـون هـذه الحقـائق مجـرد آراء تكون واض

والجدول اآليت يلقي الضوء عـىل خـصائص ومزايـا كـل مـن الحقـائق . ألولئك الذين يرصحون بها

 واآلراء 

 )1(جدول رقم 

 .خصائص ومزايا كل من الحقائق واآلراء

 خصائص اآلراء خصائص الحقائق

.جدت يف الزمن املايضحدثت بالفعل أو و 
 ميكــن أن تحــدث يف املــستقبل، وميكــن أن 

 .تكون قد حدثت يف الزمن املايض

 مـن النـاس يعـارض ًجـدا يوجد عدد قليل 

 .بيانات الحقائق

 من األشـخاص ميكـن أن ًجدا يوجد عدد كبري 

 .يعارض بيانات اآلراء

ــة   تــشتمل الحقــائق عــىل معلومــات كمي

 .وأمثلة محددة

ــشتم ــن  ت ــة ال ميك ــات عام ــىل بيان ل اآلراء ع

 .التحقق من صحتها

 تستند الحقائق إىل خربة العديد مـن ذوي 

 .الخربة املتخصصة

ــشاعر أو  ــات أو امل ــستند اآلراء إىل التخمين  ت

 .االتجاهات التي تخلو من املوضوعية
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 :نورد فيام ييل مجموعة من األمثلة املمثلة للحقائق، وأخرى ممثلة لآلراء

 : ثلة عىل الحقائقأم

 .اإلنسان بحاجة إىل اإلشباع البيولوجي 

 . درجة180مجموع زوايا املثلث يساوي  

 .عامن عاصمة اململكة األردنية الهاشمية 

 .تقسم الكلمة إىل اسم وفعل وحرف 

 : أمثلة عىل اآلراء

 .تخصص الطب البيطري أفضل من تخصص الطب البرشي 

 .يسمو عىل شعر أيب نواسشعر أيب الطيب املتنبي  

ّتعلم الرياضيات أصعب من تعلم الفيزياء  ّ. 

 .مهنة املحاماة هي املهنة األوىل يف العامل 

 :متريــن

 ً فيام ييل مجموعة من العبارات التي ميثل جزءا منها الحقيقة، والجزء اآلخـر ميثـل الـرأي،

 وذلـك بكتابـة كلمـة ً،تـي متثـل رأيـايرجى متييز العبارة التي تفصح عن الحقيقة، مـن العبـارة ال

 :حقيقة أو كتابة كلمة رأي يف نهاية العبارة

 نوعها العبـــــــــارة رقم العبارة

  ً.حكم الفاعل يف اللغة العربية هو الرفع دامئا 1

  .املتوسطات الحسابية مفيدة أكرث من النسب املئوية 2

  . ً متيزا يف الرياضيات من اإلناثأكرثالذكور  3
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  . دراسة التاريخ مفيد أكرث من دراسة الهندسة 4

  . القمر أكرب من الشمس 5

  . العلمية - التعزيز مفيد يف العملية التعليمية 6

  . القطط أكرث ألفة من الكالب 7

   .ًالكلب أكرث وفاء من اإلنسان 8

  .ًاإلناث أكرث متيزا من الذكور يف اللغة 9

  .  للتيار الكهربايئاملعادن موصلة جيدة 10

  . ًرئيس وزراء األردن دامئا من الذكور 11

  . تعمر النساء أكرث من الرجال يف الحياة 12

  . اإلناث مسؤوالت عن جني الذكاء لدى أطفالهن 13

  . تحمل الرجال للضغوطات أكرث من تحمل النساء 14

  . مرض بحملها) X(تعرض املرأة الحامل ألشعة  15

16 
ً من يحمل مـؤهالً علميـا عاليـا هـو أذىك ممـن يحمـل مـؤهالً كل ً

ًعلميا متدنيا ً . 
 

  ). النقال(الهاتف األريض أكرث فائدة من الهاتف الجوال  17

  . يهتم علم النفس بدراسة السلوك البرشي 18



  قبعات التفكري الستتيااسرتاتيج

209



 
 الفصل الخامس

 
 

 210 

 

 :Red Hat  )املشاعر(ء القبعة الحمرا  -2

القبعة الحمراء هي عىل النقـيض مـن القبعـة البيـضاء، إذ إنهـا 

تتعلق باألحاسيس واملشاعر والعواطف الداخلية، وال تحتاج إىل تربيـر؛ 

ألنها ال تتعلق بالتفكري املنطقي، فإذا كانت املـشاعر واالنفعـاالت غـري 

تظل يف البناء املعـريف مرصح بها يف التفكري العميل فعىل األرجح أنها س

للمتعلم، وستؤثر عىل منط التفكري بطريقة ما، فالتفكري يف القبعة الحمراء يعرتف بوجود املشاعر 

 ،... أشـعر بـأنني راض عـن،...أنا ال أحبـه: واالنفعاالت، ويطرح البس هذه القبعة أسئلة من مثل

ًالبس هذه القبعة يأخذ إذنا رسميا باإلفصاح عن مشاعره تجاه  . قضية ماً

ميكن من خالل هذه القبعة أن يبتعد الفرد عن التفكري املنطقي السببي املـربر إىل التعبـري 

عن مشاعره وأحاسيسه تجاه شـخص أو قـضية مـا؛ دون حاجـة إىل إبـداء األسـباب حـول هـذه 

 .دوتعد االنفعاالت واملشاعر املدخالت الرئيسة لعمليات التفكري عند الفر. املشاعر أو األحاسيس

 :فيام ييل مجموعة من األمثلة لفرد ارتدى القبعة الحمراء

 .أرغب يف دراسة الهندسة املعامرية 

 .هذا النوع من السيارات غري مريح يل 

 .أحب مامرسة لعبة الكرة الطائرة 

 .أشعر انه من الظلم أن ال يكون جميع أفراد الدولة غري مشمولني مبظلة التأمني الصحي 

  شعر أيب الطيب املتنبيأفضل قراءة 

 .أشاهد الربامج السياسية بشغف كبري 



 
  قبعات التفكري الستتيااسرتاتيج

 
 

 211  

 

 .أميل إىل ارتداء اللون الكحيل يف أثناء الذهاب إىل العمل 

 .أكره املحتلني ألوطاننا 

 ملاذا يجب إظهار االنفعاالت واملشاعر؟

لحمـراء يف الغالب األعم يقع الفرد أسري أحكام انفعالية رسيعة، ومن خالل قبعة التفكـري ا

ٍيتمكن من إظهار العواطف واملشاعر من خالل وضعها يف مجال خريطة تفكـريه، عندئـذ تحـول 

 .هذه العواطف واملشاعر دون تحكمها يف تفكري الفرد

ّإن بقاء االنفعاالت مكبوتة يف أعامق الفرد يجعلها تعمل يف الخفاء، وبالتـايل تـسيطر عـىل 

ّويف الوقـت ذاتـه فـإن إعطـاء . لفرد إىل حالة من االنفجار، ولرمبا تصل بااعمليات التفكري بأكمله

 أن يخمـن انفعـاالت وأحاسـيس األفـراد ًأيـضاّاالنفعاالت قد وفر عىل الفرد عن الرشعية للتعبري 

 .اآلخرين

 العالقة بني االنفعاالت والتفكري 

The Relationship between Thinking and Emotional  

ادر عىل تغيري العواطف؛ وذلك من خالل الغطاء الرشعي الـذي يفرتض ديبونو أن التفكري ق

ٍفعاالت؛ فعند إدراكنا ملوقف ما فعندئذ تتم مجموعة من  قبعة التفكري الحمراء لظهور االنوفرته

العمليات املعرفية تقود إىل تغيـري االنفعـاالت نحـو املوقـف املعـاش، فمـثالً قـد يـشعر فـرد مـا 

 يف كرة املرضب، ولكن عند إدراكه أن هـذه الخـسارة قـد نبهتـه إىلبالهزمية بعد أن خرس مباراة 

اكـه الـسلبي رٍنقاط القوة والضعف يف مهاراته يف هذه اللعبة، فعندئذ ميكن أن يغري الفرد من إد

ك جديد ينظر من خالله إىل الهزمية عـىل أنهـا فرصـة لتحـسني مهاراتـه يف هـذه االسابق إىل إدر

 . اللعبة

 ياق إىل أنــه لــيس مــن الــسهولة مبكــان أن يــتمكن الفــرد مــنويــشار يف هــذا الــس
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التفكري من تغيري عواطفه، ولكن يؤكد ديبونو أن تعلمها لن يرض بالفرد، بل ميكنـه   خالل عملية

 .من تغيري عواطفه

 :أهمية العواطف

تعمل العواطف عىل تلوين فهمنا وإدراكنا للمنبهات أو املثريات التي نتعرض لها يف حياتنا 

ً يومية، فقد تكون هذه العواطف إيجابية أو سلبية، ويف حالة كونها سلبية فإنهـا سـتؤثر سـلبياال

عىل قراراتنا وأفعالنا تجاه بعض القضايا؛ وبالتـايل سـتحد مـن سـيطرة االنفعـاالت الـسلبية عـىل 

 .عمليات التفكري

د عمليـات ويف املقابل فإن العواطف اإليجابية تعمل بـال شـك إىل حفـز الفـرد عـىل تجويـ

 .تفكريه

ًإن مهمة قبعة التفكري الحمراء دفع الفرد يك يكون واعيـا ومقـيام النفعاالتـه سـواء كانـت  ً ّ

 أن يتمكن الفـرد مـن خـالل قبعـة التفكـري الحمـراء مـن ًأيضاوالنقطة املهمة . إيجابية أم سلبية

 ).Map Thinking(التنفيس عن االنفعاالت الداخلية عىل سطح خريطة التفكري 

 : مثال

 .أنا ال أرغب يف نجاح خالد يف عمله 

 .ينتابني الفخر عندما أسمع عن قصة نجاح فرد يف عمل ما 

 .لدي غرية من نجاح وتفوق اآلخرين يف أعاملهم 

 :املواقف التي تستخدم فيها القبعة الحمراء

 : نهاد املواقف واملجاالت التي ميكن أن تستخدم فيها قبعة التفكري الحمراء، ومتتعد
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 : االجتامعات

ُأثني عىل الطريقة التي يدار بها االجتامع  ُ.

.أعرتض عىل سري االجتامع بهذه الطريقة 

 .راقني أسلوب سري االجتامع هذه املرة 

: اللباس

 .أميل إىل ارتداء اللون الكحيل

.أرغب يف ارتداء مالبيس من قامش القطن

 : التوجه لدراسة تخصص

.دراسة األدب العريبتتجه ميويل ل 

.أكره دراسة الرياضيات
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:Functions of Red Thinking Hat  وظائف قبعة التفكري الحمراء

يفرتض عادة أن املشاعر والعواطف ليس لها مكان يف النقاشات الحقيقيـة التـي تـدار بـني 

. ت عىل أساس من التفكري املنطقي، املستند إىل الحقائقاً غالبا ما يتم اتخاذ القراراألفراد؛ إذ

ًويف العادة فإن النقاشات أو املجادالت تحتد أحيانا بني األفراد والجامعات، ومن املؤكـد أن  ّ

عـام االنفعاالت تكون موجودة بني املتجادلني؛ ويتوق هؤالء األفراد إىل عمليـة التعبـري االنفعـايل 

يدور يف خلجهم من أحاسيس وانفعاالت؛ ولكن يبدو أنهم يبحثون عن أساس منطقي ملا يرغبون 

. بالبوح به من أحاسيس وانفعاالت

ــا قــد تقــف ــادرا م ــك ن ــذي يقابل ــشخص ال ــة غــري معجــب بال ً وإذا كنــت خــالل املقابل
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 .لخا. . الخداع، فقد تتحدث عن مواضيع عدم اإلخالص،أنك غري معجب به : لتقول له

 نحن .ّإن سبب ارتيابنا من املشاعر والعواطف هو أنها غري علنية، وكام يحتمل عدم العدل

 .ال نرى ما الذي نتعامل معه

 وهـذه . املشكلة نفسها، فقد يستند الحـدس إىل خـربة كبـرية يف مجـال معـنيًأيضاوللحدس 

األحكـام عـىل أسـاس وبعـد ذلـك يـتم عمـل  الخربة تعمل عىل إنشاء قواعـد األحكـام املعقـدة،

ُنادرا ما يحتمل تحديد العوامل املؤثرة يف األحكام املامثلة. الحدس ً .

هؤالء األشخاص   مهارة عظيمة باالعتامد عىل حاستي الشم والذوق،واأأنشبعض األشخاص 

 لكـن هـؤالء ،»املكتـشفون بالـشم « والشاي والعطور، هؤالء يـدعون بــ،ميزجون الرشاب، والتبغ

يهم مقدار كبري من الصعوبات يف وصف استخدام األلفاظ لوصف سبب عمل مزيج األشخاص لد

 .والكلامت املستخدمة هي فقط تقدير تقريبي للـامدة الخـام إلحـساس رقيـق. واحد دون اآلخر

.  ومهتم أكرث بفارق دقيقًجدا قد يكون الحدس رقيق ،بالطريقة نفسها

 ،كذلك نحن نظن أنه قـد يكـون مخطـئ. ألننا ال نستطيع رؤية ما يحدث ال تثق بالحدس؛

 لكـن ،ًرمبا يكون صحيحا أن أسعار املمتلكات الحقيقية تم الترصف بها بطريقة معينة يف املـايض

 .ذلك ال يعني أنه سيتم الترصف بها بطريقة مامثلة يف املستقبل

Signal  إشارة: الوظيفة األوىل

شـارة للحـدس وللمـشاعر والعواطـف القيمة العظيمة للقبعة الحمراء هي أنها تـومئ باإل

 تعطي القبعة الحمراء الـرشعية .ٍليس هناك داع للتظاهر بأنها يشء آخر. التي سيتم التعبري عنها

 . األفراد دون حاجة إلبقائها مخبئةمللعواطف واملشاعر بالظهور أما
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  .»بارتداء قبعتي الحمراء، أعتقد أننا ترصفنا بشكل يسء تجاه زبائننا«

  .» قبعتي الحمراء هي أن هذه الفتاة الشخص الخاطئ لهذه الوظيفةمشاعر«

 إذ ال يجــب أن يــشعر أحــد .تــسمح القبعــة الحمــراء لألشــخاص بــالتعبري عــن مــشاعرهم

إذا استخدمت . باالستياء إذا تم تقديم املشاعر بالفعل، عندها قد يكون هناك قيمة للتعبري عنها

ســيكون هنــاك دعــوة رســمية للجميــع للتعبــري عــن القبعــة الحمــراء بــشكل رســمي يف اللقــاء 

  .مشاعرهم

  .»أريد تفكري قبعتك الحمراء يف كل من هذه املشاريع«

 :)2(مترين رقم 

تعد عملية ارتداء القبعة الحمراء الرشارة التي تـسمح للمتحـدث باإلفـصاح عـن مـشاعره 

 وضح كيف يتم ذلك؟ . دون حرج من اآلخرين

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 No Explanation ال تفسري : الثانية الوظيفة

 عند ارتداء القبعة الحمراء عدم تقديم أيـة تفـسريات أو تربيـرات للمـشاعر ًجدامن املهم 

ًال تفرس أبـدا سـبب امتالكـك هـذه املـشاعر؛ و. واالنفعاالت التي يفصح عنها الفرد ذلـك بهـدف ّ

واملشاعر هي تربيرات لذاتها، وهناك متـسع مـن الوقـت لتقـديم . ّتواصل املشاعر تقدمها بذاتها

 .التعليقات اإليجابية والسلبية لكل من القبعتني السوداء والصفراء
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يشعر كثري من األشخاص باإلرباك تجاه إعطائهم إذن لتقديم مشاعرهم، هـؤالء األشـخاص 

 وهذا غري مسموح به ألنه يزيل قيمة القبعة الحمراء . رهم هذهيريدون تفسري أساس مشاع

 .التعبري املجرد للمشاعر والحدس 

 .»هذه مشاعري، أعتقد أنها فكرة رهيبة« 

 .»لقد أحببت الفكرة« 

 :) 3(مترين رقم 

ُمنط تفكري القبعة الحمـراء ال يطلـب مـن مرتـدي هـذه القبعـة أن يقـدم تفـسريات  وفق

 ملاذا؟!  وأحاسيسهمنطقية ملشاعره

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  Validity الصدق /الرشعية: الوظيفة الثالثة

ما مدى رشعيـة املـشاعر والحـدس ؟ نحـن نرتـاب منهـا لعـدم قـدرتنا عـىل التحقـق مـن 

 . مصداقيتها أو مرشوعيتها

هـذه هـي . وقد يكون للحدس قيمة كبرية بسب تقدميه أسلوب مميز أو جديـد للموقـف

 لـذلك ،ً نادرا ما سـيخطئ،شخص ذوق جيدً متاما كام أن لدى .حاسة النوع وحاسة ما هو صحيح

 . فالحدس عادة صحيح

ـــا صـــحيحا ـــيس دامئ ـــن الحـــدس ل ًلك ـــه . ً ـــن فعل ـــاك أي يشء ميك ـــون هن ـــدما يك  عن

 لـذلك فـالنوادي . يف االحـتامالتًجـدا العقـل البـرشي يسء .باالحتامالت عندها فالحدس خاطئ
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 . وألعاب الحظ تجني الكثري من املال

 ظهور عوامـل جديـدة عنـدها فالحـدس املعتمـد عـىل املوقـف عند تغيري املوقف أو عند

  .السابق قد يكون مضلالً

ّوالشخص املتنمر يف طفولته مـن خـالل شـعر أحمـر  قد تكون املشاعر شديدة الحساسية،

 .كان ميلكه يف طفولته، قد ميلك كراهية غري منطقية لجميع األشخاص الذين لون شعرهم أحمر

 :)4(رين رقم مت

وهـل ميكـن . ِابد رأيـك يف هـذه القـضية. بعة الحمراء عىل الحدس بدرجة كبريةتعتمد الق

 تدريب الطلبة عىل الحدس؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 Decisions  القرارات :الوظيفة الرابعة

 القبعـة  فمـن غـري الحكمـة اسـتخدام،بسبب طبيعة الحدس واملشاعر غري القابلة للمراجعة

ّلكن للحدس واملشاعر والعواطف قيمة كبرية كمقومات يف التفكري تقود . الحمراء إلصدار قرارات

 . إىل إصدار القرارات

ت؛ ألنهــا ببــساطة غــري قابلــة انــد اتخــاذ القــراريجــب أن ال نــستثني الحــدس واملــشاعر ع

. ّيجب أن نتقبل احتاملية خطئها ونقر يف الوقت نفسه بأنها مقومات لعملية التفكـري. للمراجعة

 .هذا هو بالضبط عمل القبعة الحمراء

وضـع قـيم بعـده نـستطيع . تعطي القبعة الحمراء الرشعية للعواطف واملـشاعر والحـدس
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 الذي يعرب عن تفكري هذه القيمة تعتمد عىل الشخص. ه األشياء كام نرغبمرتفعة أو منخفضة لهذ

 .القبعة الحمراء وعىل موضوع املشكلة نفسها وعىل املقومات املحتملة األخرى

 .ً»جداأنا أعتقد أن اللون يناسبك « 

 .»كرئيس جلسة، أشعر أننا نرتاجع للخلف« 

 .ً»ملتزايد لن يكون كافياتفكري للقبعة الحمراء هو أن هذا التأرجح ا« 

 إالّ ،ُوبالرغم من أن القبعة الحمراء تستخدم كمقوم أفضل من استخدامها لصنع القـرارات

ًأن هناك دورا هام للقبعة الحمراء بعد أن يتم اتخاذ القرار؛ إذ تستخدم القبعة الحمراء يف نهاية 

ويف بعض األحيان . ول هذا القرارجلسة التفكري بعد اتخاذ القرار إلعطاء االستجابات العاطفية ح

وعندما يتم رفـض . تؤيد القبعة الحمراء القرار لكن يف أحيان أخرى تدفع به إىل االتجاه املعاكس

وهـذا يعنـي بقـاء وجـود قيمـة يف الفكـرة،   قد تبقى القبعة الحمراء مهتمة بهذه الفكرة،،فكرة

 فإن القبعـة ، عند قبول فكرة ما،مضادعىل نحو . ولكن ليس يف الطريقة املحددة التي ستنفذ بها

 قـد تبـدو الفكـرة .ًالحمراء تبقى تثري شكوكا حولها ويجب أخذ هذه الشكوك عىل محمل الجـد

جيدة عىل الورق لكن حدس القبعة الحمراء قد يقرتح عدم تحقيق الفكرة وذلـك عنـد تطبيقهـا 

 .بشكل عميل

 :)5(مترين رقم 

ًراء يف أثناء عملية اتخاذ القرار وبعـدها، ومستـشهدا ُيرجى رشح تبيان أهمية القبعة الحم

 . ٍمبثال واحد عىل األقل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

  Feelings Right Nowاملشاعر يف الوقت الحايل : الوظيفة الخامسة

لذلك عند استخدامها يف  ًتتطلب القبعة الحمراء التعبري عن املشاعر حاليا يف هذه اللحظة؛

بداية جلسة التفكري سـتعزز القبعـة الحمـراء املـشاعر املوجـودة تجـاه املوضـوع قيـد املناقـشة 

ًمعايري الرتتيبات، عند استخدام القبعة الحمراء الحقا يف جلـسة وهذا سيشمل األرضار و والبحث،

ميكـن أن . التفكري بعد إنجاز الكثري منه عندها فالتعبري عن املشاعر يجب أن يتأثر بذلك التفكـري

  .»يف الوقت الحايل، مشاعري هي أن هذه الفكرة جديرة باالهتامم «.يحدث تغيري يف املشاعر

 :)6(مترين رقم 

 .ْ أن تتغري املشاعر من وقت إىل آخر؟ بني ذلك مبثال إن أمكنهل ميكن

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 Range of Feelings سلسلة املشاعر: الوظيفة السادسة

 :  هناك سلسلة عريضة للمشاعر املحتملة ،كام هو واضح

 حامسة 

 كره 

 محبة 

 عدم إعجاب 

 اهتامم 
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 ريبة 

 شك 

 تردد 

 إضافة مراحل ًأيضا تستطيع الظروف .هناك مراحل أخرى كثرية غري املدونة يف القامئة هذه

  ً.ة لتبقي املفكر واضحا هذه كافي.أخرى

 .  قد تعرب القبعة الحمراء عن الصعوبة والشك،ًعند انتقالنا بعيدا عن وضوح املحبة والكره

 .»ًأنا لست متأكدا من هذه الفكرة«

 :)7(مترين رقم 

ومن ثـم صـنفها . ُيرجى ذكر مجموعة من االنفعاالت واملشاعر التي تجول يف خاطرك اآلن

 .أم سلبيةمن حيث كونها إيجابية 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  Qualifications املؤهالت: السابعة الوظيفة

  .هناك أوقات يتم التعبري فيها عن القبعة الحمراء باملؤهالت

 .»أحب فكرة الوقت املرن إذا كان اختياري وليس إجباري« 

 .»أنا ال أحب فكرة العامل الدقيق إال إذا تم اختياره من العامل نفسهم« 

 حـول عطـاء مـشاعرهباإلمكان تدوين هذه املؤهالت، إنها مهمـة حيـث يقـوم كـل مفكـر بإ

  .املؤهالت إضافية. املوضوع األسايس أو عىل االقرتاح املطروح، أو املقدم للبحث واالستقصاء
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  .»أريد أن أعرف شعورك تجاه الفكرة املطرحة «

 Tim Allowed الوقت املخصص

بشكل عام من الرضوري تخصيص وقت قصري للقبعة الحمـراء، ويقـرتح ديبونـو أن يكـون 

 هذا الوقت القصري يؤكد عىل أن املطلوب هو تعبري بسيط عن املشاعر وعـدم تربيـر .ثانية) 20(

 . هذه املشاعر

هناك مناسبات يتم فيها متديد الوقت املخصص للقبعة الحمراء، وهذه الحالة عندما يكون 

ًاكتشاف املشاعر والحدس جزءا أساسيا من التفكـري عنـد التجهيـز لخطـاب : عـىل سـبيل املثـال . ً

  كيف سيستجيب الناس ؟ ، فإن جانب القبعة الحمراء هو الرئييسسيايس

 :)8(مترين رقم 

 ًملاذا يجب أن يكون الوقت املخصص لقبعة التفكري الحمراء قصريا ؟

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 Black Hat) الحيطة والحذر(القبعة السوداء -3

والحيطـة ترمز هذه القبعة إىل الخوف والحذر والتـشاؤم والنقـد 

ــوب. والتفكــري يف األخطــار أو الخــسارة ــيشء مطل ــد اتخــاذ وهــذا ال  عن

وصـاحب القبعـة . ه القبعـة مـن أكـرث القبعـات فائـدةوهـذ. القرارات

كم نسبة ربح هذا املرشوع ؟ والتفكري : السوداء يسأل مثل هذا السؤال

من خالل هذه القبعة يجنب الوقوع يف األخطاء، ولون هذه القبعة مستند إىل الرصامة والعبوس 

 .وعدم املعرفة

وتهـتم . ًبحـث دامئـا عـن الـسلبياتافـرتاض مفـاده أن العقـل ي تستند القبعة السوداء إىل

بالجانب املظلم يف املثريات أو املنبهات، ويف أثناء البحث عن السلبيات تكـون كيميـاء الـدماغ يف 

  .حالة تخوف، بينام تكون كيمياء الدماغ يف حالة القبعة الصفراء يف حالة قبول وتهيج

 فريقني ينقسامن حول قضية ومن املؤمل يف حالة قبعة التفكري السوداء االبتعاد عن وجود

 . ما؛ عندما يقترص األمر عىل معرفة السلبيات

وتعتـرب قبعـة . يرتدي القضاة عـادة األرواب الـسوداء ألن اللـون األسـود يرمـز إىل الجديـة

ًشيوعا واستخداما وهي األكرث نفعا لألشخاص املفكرين التفكري السوداء أكرث قبعات التفكري ً ً . 

؛متنعنـا القبعـة الـسوداء مـن  Cautionالـسوداء إىل الحيطـة والحـذر وترمز قبعة التفكـري 

  . أو األعامل املحفوفة بالخطر،Illegal ارتكاب األخطاء، وارتكاب األعامل غري قانونية

 تـــشري القبعـــة الـــسوداء إىل املخـــاطر والـــصعوبات والتحـــديات ونقـــاط الـــضعف يف 

ــنجح و.  األداء ــن ت ــي ل ــامل الت ــؤرش لألع ــة م ــي مبثاب ــةوه ــون مجدي ــن تك ــة .ل ــل القبع  ومتث
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ــــزءا  ــــسوداء ج ً ال

ًحيويـا مـن التفكـري 

األكرث نفعا للشخص 

ودون قبعـة . املفكر

ـــسوداء  ـــري ال التفك

يكــون التفكــري غــري 

 Unrealistic واقعــي

ويؤدي إىل حـدوث 

 .كارثة

 ، وقد يكتفي بعـضCritical Thinkingًوالقبعة السوداء ترتبط ارتباطا وثيًقا بالتفكري الناقد 

الناس بارتداء قبعة التفكري السوداء طيلـة الوقـت معتقـدين خطـأ أن التفكـري الناقـد هـو منـط 

 . التفكري املسيطر والذي يغني عن بقية أمناط التفكري

نحتاج هنا الرتداء قبعة التفكري السوداء ما هي الصعوبات ؟ مـا «يقول املدرب للمتدربني 

  .»هي املخاطر؟ ما الخطأ الذي قد يحدث هنا؟

«At this point we need some black hat thinking. What are the difficulties and dangers?»   

قد يكون هذا القرار املناسب، لكـن ينبغـي علينـا ارتـداء «: املدرب للمتدربني   ورمبا يقول

 .»علينا توخي الحذر. قبعة التفكري السوداء لبعض الوقت وأن نتفحص املشكلة بشكل دقيق
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 : مثال

 .مثة تدين يف نوعية التامرين املوجودة يف كتاب اللغة العربية 

 .هناك تناقض بني طرحك للموضوع بشكل نظري ومامرستك العملية له 

  :)9(مترين رقم 

 منط تفكري قبعة التفكري السوداء من وجهة نظرك؟ استخدام ما املواقف التي يجب فيها 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 Yellow Hat ) التفاؤل (القبعة الصفراء    -4

تدل هذه القبعة عىل التفكري بالفوائد واإليجابيات، والتفكري مـن 

خاللها فيه نظرة طموحة للمستقبل، ورؤية الفوائد التي ستتحقق مـن 

ملاذا ميكن :  أسئلة من قبيلالفكرة املطروحة، والبس هذه القبعة يطرح

ًفعل هذا ؟ ملاذا يعترب هذا األمر جيـدا ؟ واللـون األصـفر يرمـز إىل ضـوء الـشمس؛ للداللـة عـىل 

 .اآلمال والتفاؤل

وفـق منظومـة التفكـري ضـمن قبعـات . ترمز القبعة الصفراء إىل التفاؤل ورشوق الـشمس

 logical and  اليجابية واملنطقية للتفكريالتفكري الست فإن قبعة التفكري الصفراء متثل الجوانب ا

positive aspects of thinking.  
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يبحث الشخص املفكر الذي يرتدي القبعة الـصفراء عـن 

ـــا ـــد املتوخ ـــياء  Benefits ةالفوائ ـــة األش ـــا  Valueوقيم متام

 .ملـرشوع مـا Feasibility كاالقتصادي الذي يعد دراسـة جـدوى

  .»هل ستنجح الفكرة ؟«

ــة لقبعــة التفكــري وتعتــرب ق ــصفراء مكمل  بعــة التفكــري ال

فهــي أي القبعـة الــصفراء تظهــر أنـه ميكــن تحقيــق . الـسوداء

 أن القبعـة الـصفراء ترمـز إىل نوعىل الرغم مـ. هدف ما وإنجاز عمل ما وتظهر النتائج والفوائد

 .  متتاز بأنها واقعية ومتثل كل ما هو واقعيًأيضاالتفاؤل إال أنها 

 لقد ارتـدينا«متدربني يقول املدرب لل

ً أيـضادعونـا نرتـدي . للتو القبعـة الـسوداء

ما هي الفوائد التـي نرجـو . القبعة الصفراء

  »تحقيقها ؟

 :ويقول أحد املتـدربني بلـسان الحـال

رتـديها أتخربين قبعة التفكري الصفراء التي «

ــاجر األخــرى  أن هــذا املتجــر ســينافس املت

 »تسوقني إىل هذه املنطقة وسوف يجذب العديد من املشرتين وامل

 ):10(مترين رقم 

 ُالسياقات التي يستخدم فيها منط قبعة التفكري الصفراء ؟ /ما املواقف
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 Green Hat)  جديدةأفكار(القبعة الخرضاء   -5

ــداع، والنمــو والطاقــة واالقرتاحــات  هــي قبعــة التفــاؤل واإلب

. والبــدائل واالحــتامالت والنظــر إىل الجوانــب اإليجابيــة واســتغاللها

هـل هنـاك : وصاحب هذه القبعة الخـرضاء يطـرح أسـئلة مـن مثـل

 واألغـصان بدائل إضافية ؟ واللون األخرض مأخوذ مـن لـون األشـجار

 .فكارداللة عىل النمو وتوليد األ

 Naturalوالطاقة الطبيعيـة  Growthوالنمو  Vegetation  ترمز القبعة الخرضاء إىل الخرضة

Energy.كام ترمز إىل منو النبات مـن الرتبـة  sprouting وتفـرع األغـصان Branching. إن القبعـة 

القبعـة الخـرضاء الوقـت واملكـان لبـذل الجهـد  توفر .Creativity Hat الخرضاء هي قبعة اإلبداع

  .Creative Effort اإلبداعي

 الجديــدة فكــارمتثــل القبعــة الخــرضاء األ

وتستخدم القبعـة الخـرضاء  والبدائل املطروحة،

 أفكــار الحاليــة والبحــث عــن فكــارلتعــديل األ

كام إن القبعة الخرضاء تساعد الشخص  .جديدة

 فكاروبدائل األاملفكر يف البحث عن االحتامالت 

وعىل العكـس مـن القبعـة الـصفراء  .املطروحة

فإن القبعة الخرضاء ليـست مبنيـة عـىل أسـاس 

 .a logical base  من املنطق

 فالقبعة الخرضاء تبحث عن االقرتاحات حتى لو مل تكـن مبنيـة عـىل أسـاس مـن املنطـق؛ 

 .عات أخرىًفقيمة االقرتاحات وفائدتها ميكن التحقق منها الحقا بارتداء قب
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فرمبا ال تـستطيع أن تطلـب 

ا أفكــارمــن املتــدربني أن يطرحــوا 

ً لكـن حـتام Creative Ideas خالقة

تستطيع أن تطلب منهم أن يبذلوا 

ــا ــدا خالق ًجه ً Creative Effort  ؛

ــه  ــدور الــذي تلعب ًوهــذا حــتام ال

 . القبعة الخرضاء

 يقول املدرب للمتدربني 

نحـن . نحـن بحاجـة إىل بـدائل جديـدة. ل لألفكـار الحاليـة مبا لدينا من بدائًلست سعيدا« 

  »بحاجة إىل تفكري القبعة الخرضاء

»We need some green hat thinking« 

 »دعونا نرتدي قبعاتنا الخرضاء و نبحث عن أفكار جديدة« 

»Let’s have some new ideas, let’s have some green hat thinking«  

 :) 11(مترين رقم 

 كيف يكون ذلك؟ .  ديبونو أن قبعة التفكري الخرضاء هي قبعة التفكري الجانبييرى

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 Blue Hat) التحكم (القبعة الزرقاء   -6

ترمــز هــذه القبعــة إىل التفكــري يف التفكــري، والــتحكم بعمليــة 

التفكري وضبطها يف االتجـاه املرغـوب، فهـي قبعـة التفكـري والـتحكم 

والتقييم، والنظر إىل األشياء بطريقة ناقدة بناءة، وهي قبعـة جـدول 

مـا هـي :  يـسألأعامل التفكـري، وصـاحب القبعـة الزرقـاء ميكـن أن

األولويات ؟ ماذا استفدنا حتى هذه اللحظة ؟ والقبعة الزرقاء ميكـن أن نبـدأ بهـا لتحـدد أنـواع 

 . القبعات وتسلسلها

واللون األزرق من لون السامء؛ لذلك جـاءت التـسمية بالقبعـة الزرقـاء لتـسمو فـوق كـل 

 لكن القبعة الزرقاء تهتم بالتفكري ، فكل القبعات يكون التفكري من خاللها باألشياء املادية،فكاراأل

 . سري الحوار واملناقشاته وتوجي،باآلراء، وتلخيصها

ترمز القبعة الزرقاء إىل لـون 

ــصافية ــاء ال ــسامء الزرق ــاز  .ال وميت

اللـــون األزرق بالهـــدوء والـــربودة 

ــة ــة واملعتدل ــن  .اللطيف ــذلك ميك ل

القول أن قبعة التفكري الزرقاء ذات 

 processيات عالقة بالتحكم بالعمل

control. 

 manages the thinking حيث أن املهمة الرئيسة للقبعة الزرقاء إدارة عملية التفكـري ذاتهـا

process itself.ــل ــن التأم ــر م ــشخص املفك ــتمكن ال ــاء ي ــة الزرق ــداء القبع ــالل ارت ــن خ   فم

 كــــام يــــدرك مــــن خــــالل هــــذه. ن يــــستخدمهأإلدراك منــــط التفكــــري الــــذي ينبغــــي  
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القبعة الزرقاء  فإن وبلغة علم النفس . عملية التفكري املستخدمة يف حل مشكلة ما القبعة طبيعة

  .»thinking about thinking metacognition «تعنى بالتفكري حول التفكري

ــاء محــور التفكــري  ــائج focus for thinkingتحــدد القبعــة الزرق  وهــي تبحــث عــن النت

conclusions وامللخصات summaries .قبعة الزرقاء جدول أعامل عملية التفكري تحدد الthinking 

agenda. فالقبعة الزرقاء تحدد الخطوة التاليـة مـن عمليـة التفكـري وتحـدد منـط التفكـري الـذي 

 . سيستخدم

تحقيق أفـضل أمنـاط  وتسعى القبعة الزرقاء إىل. تخطط القبعة الزرقاء للتفكري وتتحكم به

  .the best thinkingالتفكري 

 :ملدرب للمتدربنييقول ا

من أين سنبدأ؟ أعتقد أننا بحاجـة الرتـداء قبعـة التفكـري الزرقـاء يك نخطـط ملـا سـنقوم «

 .Where shall we start? We need some blue hat thinking »بفعله

  :يقول املدرب للمتدربني

 هذه لقد قضينا الساعتني املاضيتني يف البحث عن شخص نلقي عليه باللوم لتسببه يف كل«

 .»لكننا مل نضع أية مقرتحات بناءة بعد, الفوىض 

القبعة الزرقاء من أجل الرجوع إىل الخلـف والـسيطرة عـىل عمليـة التفكـري، وعـادة عنـد 

ًالتفكري ننتقل من نقطة إىل أخرى حسبام نراه مناسـبا يف تلـك اللحظـة، وقـد نحتـاج إىل جـدول 

ًء، ولكننـا نـادرا مـا يكـون لـدينا جـدول أعـامل أعامل باملواضيع التي سيتم تغطيتها خالل اللقـا

 . لخطوات عملية التفكري نفسها

ونحن نؤمن بأن النقاش والحوار وتبادل اآلراء وإدخال املعلومات واستخدام التفكري الناقد 

ُ تـستخدم القبعـة الزرقـاء مـن أجـل توجيـه مـنظم .ًكل ذلك سيكون كافيا إلنتاج حصيلة مفيدة

  .ومشدد لعملية التفكري
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ُمتاما كام يوجه قائد الفرقة املوسـيقية اآلالت املختلفـة  ً

 كــذلك تنــشد القبعــة الزرقــاء الــتحكم بأســاليب ،واألصــوات

  .التفكري املختلفة

الشخص الذي يدير اللقاء يرتدي بشكل طبيعي القبعة 

الزرقاء، لكن من املحتمل ألي شـخص خـالل اللقـاء أن يقـدم 

ّاقرتاحات أو يحدد تعليقات ال   .قبعة الزرقاءُ

 يف التفاصـيل ًجـداًأشعر أننا نـستغرق وقتـا طـويالً : أريد أن أحدد تعليق القبعة الزرقاء «

 .»ٍووقت غري كاف يف املشكلة الرئيسية

 :) 12(مترين رقم 

أو قبعـة التفكـري ) Metacognition(تعد قبعة التفكري الزرقاء قبعة التفكري ما وراء املعـريف 

التخطـيط، : ، والذي يتضمن ثالث مراحل إجرائية هـي)Thinking about Thinking(حول التفكري 

ًما الفهم الذي تشكل لديك يف ظل هذا الطرح ؟ مبديا مثاالً واحدا .  التحكم، والتقويم\واملراقبة  ً

 . عىل األقل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 : قبعة التفكري الزرقاء  وظائف/  استخدامات

 : مثة استخدامات متنوعة لقبعة التفكري الزرقاء ميكن إجاملها عىل النحو اآليت
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 Agendaجدول األعامل : الوظيفة األوىل

ًاالستخدام األكرث وضوحا للقبعة الزرقاء هو تحديد خطوات جدول األعامل من أجل عملية 

 إحــدى ً، كــام سـوف نتعــرف الحقــا.ن اســتخدام القبعـات الــستوقــد يتــألف هـذا مــ. التفكـري

استخدامات القبعات الست هـو االسـتخدام النظـامي حيـث فيـه يـتم طـرح تسلـسل القبعـات 

ً لذلك فإن جدول أعامل التفكري ميكـن أن يتـألف متامـا مـن تسلـسل .وتناول كل قبعة عىل حدة

 . ن املرات حسب الحاجةوقد تستخدم كل قبعة يف هذا التسلسل لعدد م. القبعات

ً عىل قضايا أخرى ال تشكل جـزءا محـددا مـن نظـام ًأيضاقد يتضمن جدول أعامل التفكري  ً

القبعات الست؛ بعبارة أخرى، جدول أعامل التفكري ال يقترص فقط عىل القبعات الست، بـالرغم 

يـذكر جـدول درج تحت قبعة واحدة أو أخرى، ويف الواقع ال نمن أن معظم جوانب التفكري قد ت

 . أعامل التفكري القبعات عىل اإلطالق

النقطة األساسية هي أن القبعة الزرقاء تحدد جـدول األعـامل أو تخطـط لعمليـة التفكـري 

بدالً من االعتامد عل سري النقاش، ويف هذا السياق ميكن أن نقول أن رئيس الجلسة الجيد يعمل 

 . رقاء هذه العملية بشكل أسايسوتحدد القبعة الز. ذلك عىل أية حال، وهذا محتمل

 .»ًقبل كل يشء دعونا نضع معا جدول أعامل القبعة الزرقاء« 

 .»القبعة الزرقاء اآلن ـ دعونا نحدد خطواتنا املنظمة يف عملية التفكري« 

 ):13(رين رقم مت

 ضـع جـدول ن هذا التصور ضمن مجال عملك املهني،وتصور عقد اجتامع ما، ويفضل أن يك

 . كون من عرشة نقاطأعامل م
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...................................................................................................................... 

  Next Stepالخطوة التالية : الوظيفة الثانية

حتى لو مل يوجد جدول أعامل رسمي وأخذ التفكري منحى تقليدي من خالل االنجراف من 

أي شخص   يبقى هناك مجال للقبعة الزرقاء يف وظيفتها املنظمة؛ واملتمثل يف أن،نقطة إىل أخرى

 . الخطوة التالية يف التفكريًحارض قد نطلب بعضا من تفكري القبعة الزرقاء لتقرير 

 .»ًماذا سنفعل الحقا ؟ دعونا نتناول قبعة التفكري الزرقاء؟« 

أقرتح قبعة التفكري الزرقاء لنقرر أي تفكري نقوم بـه يف . يبدو أننا ندور حول النقطة نفسها« 

 .»الخطوة التالية؟

 ):14(رين رقم مت

 . لخطوة التاليةتحديد االنتقال إىل ا متى يلجأ قائد الجلسة إىل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 Focus كيز الرت: الوظيفة الثالثة

 مـا الـذي ؟ما هو املوضوع. ضع تركيز التفكريتقوم به يف تقديم مو للقبعة الزرقاء دور هام ملا

نفكر فيه؟ بواسطة ماذا نريد أن ننتهي؟ ما هي الحصيلة املطلوبة ؟ يكون التفكـري أكـرث فعاليـة 

 . عند وضوح الفكرة التي يتم التفكري فيها

 . واضح وغامض يف الوقت نفسهمن املحتمل أن منلك موضع تركيز 

نحن نحتاج إىل بعض األفكار الجديدة يف املجال العام لسلوك األشخاص خالل التسوق يف «

  .»املراكز التجارية

نريد :  لكن هدف التفكري محدد ، وعام وغامضًجدايف املثال السابق ؛ مجال الرتكيز متسع 

 .  الجديدة يف ذلك املجالفكاربعض األ

 : أساسيان ملوضع تركيز التفكري هناك نوعان 

تركيز النطاق أو العام حيث نحدده من أجل اكتشاف املجال وتوليد أفكار نتعامل معها يف  -1

 .ذلك املجال

ًالرتكيز املوجه نحو الهدف؛ حيث منلك هدفا واضحا محددا -2 ً ّ أو يحـسن هذا قد يحل املـشكلة. ً

املوضـوع عنـد  سبق تفصيل الحديث عـن هـذاو. العملية، أو يزيل الخطأ، أو ينّفذ املهمة

 .كيزية الرتاسرتاتيجيات اإلبداع الجاد، وبخاصة عند الحديث عن اسرتاتيجالتحدث عن 

 .»أريد أن أفكر يف املجال العام لتنظيف األسنان يف املنزل« 

 .»أريد تصاميم أفضل لرأس فرشاة األسنان« 

 .»أريد مواد أقوى لصنع مقابض فرشاة األسنان« 
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 :)15(مترين رقم 

يات اإلبداع الجاد، وهو هنا وظيفة أساسية من وظـائف قبعـة اسرتاتيجيعد الرتكيز إحدى 

 التفكري الزرقاء؟ ما أهمية ذلك بالنسبة ملامرس اإلبداع الجاد؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 Alternative Definitionsتعريف البدائل : الوظيفة الرابعة

 للمـشكلة، كثري من نصوص حل املشكالت يتحدث حول أهميـة امـتالك التعريـف الـصحيح

لكن الوقت الذي تجد فيه التعريف الصحيح يكـون بعـد أن تحـل املـشكلة؛ . ًجداوهذا معقول 

حـاول اختبـار تعريفـات مختلفـة وأفـضل مـا ميكـن فعلـه هـو م لذلك فهو متأخر وغـري مفيـد،

ًعـىل الـرغم مـن أن توليـد البـدائل هـو عمليـا قبعـة التفكـري . للمشكلة أو ملوضع تركيز التفكري

 .  ميكن إنجازها كجزء من مسؤوليات تركز القبعة الزرقاء،الخرضاء

ًتعريف البدائل للرتكيز قد يتفاوت يف السعة والدقة، فمن الـرضوري أحيانـا تجنـب إغـراء 

ِإذا طلب منك إعـادة تـصميم مظلـة، ال يحتمـل وجـود نقـاط .  الواسعة باالنصياع خلفهافكاراأل ُ

، وبعد ذلك اقرتاح احتـواء جميـع مراكـز املدينـة عـىل »ّكتجنب البلل«كثرية يف تعريف املشكلة 

  .أرصفة مشاة مغطاة

نريد أن هل نريد أن نقلل من جرائم الشارة أو فقط نقلل الخوف من جرائم الشارع؟ أم «

  .»نربهن لآلخرين أننا نقوم فقط بعملية التفكري بجرائم الشارع؟
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ًهل نريد أن نجد طرقا للتقليل من أسعار البيع أو نعمل عىل إظهار الـسلع بـشكل أكـرث «

جاذبية للمستهلكني ؟ أم نريد أن نشعر املستهلكني أنهم يحصلون عـىل قيمـة لـن يـتم تكرارهـا 

  .»ثانية؟

 لكن كل منهام ً، هو أن الناس ال يريدون آالت ثقب وإمنا يريدون ثقوباهناك قول معروف

ًليس حقيقيا ؛ ألنهم ال يريدون ثقوبا ولكن أهدافا تخدم كام الثقوب ً ً. 

ًهذا األسلوب من التفكري قد يكون نافعا لكن ما مل يقودنا دامئا بعيدا عن الرتكيز ً آلـة ( الحايل ً

  .)ثقب أفضل

 .ً قد ينجرف التفكري بعيدا عن موضع تركيـز اللقـاء، التفكري اإلبداعيخالل اللقاء أو جلسة

إعادة هدف ) التي يرتديها رئيس الجلسة أو أي شخص آخر مزعوم(من مسؤولية القبعة الزرقاء 

  .اللقاء وإعادة تركيز التفكري

  .»ّأريد أن أرصح ثانية بأهداف هذا اللقاء: الشخص الذي يرتدي القبعة الزرقاء يقول«

 ،من وقت آلخر خالل اللقاء، قد يركز التفكـري عـىل بعـض األهـداف الثانويـة، مـرة أخـرى

ًوظيفة القبعة الزرقاء دامئا مواصلة الوضوح قبل أن يتساءل املفكرون حول ما يجب الرتكيز عليه 

 .يف تلك اللحظة

 . ً من املدهش معرفة مقدار انجراف التفكري بعيدا عن الرتكيز املقصود

 :)16(قم مترين ر

ًتعد التعريفات البديلة نوعا من التفكري الجانبي، ويف الوقـت نفـسه وظيفـة أساسـية مـن 

 كيف توفق بني هذين الطرحني؟ . وظائف قبعة التفكري الزرقاء
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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  Requests املتطلبات: الوظيفة الخامسة

 تـستطيع كـذلك القبعـة ،ًمتاما كام تحدد القبعة الزرقاء الخطوة التاليـة يف عمليـة التفكـري

العمل عـىل تحديـد ًالزرقاء معالجة متطلبات نوع محدد من التفكري، ويقصد إجرائيا باملتطلبات 

 يف لحظـة معينـة يف جلـسة ن قبـل املفكـريننوع التفكري اإلجرايئ الذي يجب أن يتم االلتزام به م

 : التفكري اإلبداعي، من مثل قول مرتدي القبعة الزرقاء

 .»أعتقد أنه يجب علينا االهتامم بحاالت التقييد يف هذه اللحظة« 

 .»هل يجب علينا مشاورة التنظيامت حول التدابري املنقضية؟« 

 .»أنا أقرتح أن نركز عىل مقدار قبول هذا العرض؟« 

وكـذلك ألجـل اتجـاه  بهدف الرتكيـز الجديـد، يتم تحديد متطلبات نوع محدد من التفكري

 .ًجديد يتم عمله جميعا ومعالجته تحت القبعة الزرقاء

ً الشخص الذي يدير اللقاء قد يصدر قرارا مبارشا أو قد يـشجع مناقـشات القبعـة الزرقـاء  ً

 . قبل اتخاذ القرار

اللقاء التأكد من أن نهايـة أي تحويـل يف اتجـاه التفكـري من مسؤولية الشخص الذي يدير 

 النـوع املتنقـل يف ،ًسيعود إىل ما كان عليه سابقا قبل حدوث هذا التحويل فيه ـ بطريقـة أخـرى

  .ًالتفكري سيكون موجودا يف اللقاء

 :)17(مترين رقم 

 بـه يف معالجـة يقصد باملتطلبات قدرة قائد الجلسة عىل تحديد نوع التفكري الالزم التقيـد

 . ظيفةوأعط مثاالً عىل هذه ال. موضوع معني
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 Discipline  االنضباط: الوظيفة السادسة

 عنـد افـرتاض اسـتخدام .عند استخدام القبعات للمـرة األوىل، هنـاك يشء لعمليـة الـتعلم

عـادة مـا ( عندها من واجب القبعـة الزرقـاء ،القبعة الصفراء يعرض أحد تعليق القبعة السوداء

ى أن يـشري قائـد جلـسة التفكـري أن تـشري إىل عـدم مالمئـة التعليـق، مبعنـ) يرتديها مدير اللقـاء

اإلبداعي إىل نوع االنضباط الذي يجب أن ميارس يف أثناء جلسة التفكري اإلبداعي، من مثل قـول 

 : قائد الجلسة

، أرجـو العمـل عـىل »هذا تعليق القبعة السوداء، ونحن اآلن نستخدم القبعـة الـصفراء « 

كـأن حـال لـسان مرتـدي القبعـة الزرقـاء استخدام منط تفكري القبعة الصفراء يف هذه الجلسة، و

 :يقول

إذا كنت غري قـادر عـىل إعطـاء أيـة أسـباب لـدعم مـشاعرك، عنـدها تكـون القبعـة « 

 .»الحمراء مفضلة عىل القبعة السوداء 

يف القبعة الحمراء، أنت غري مجرب عىل تفـسري أو تربيـر مـشاعرك، فقـط اعمـل عـىل « 

 .»طرحها 

 عند . والنظامب القبعة الزرقاء بسبب حدوث ألفة بني األشخاصتقل أهمية االنضباط من جان

 وهـذا يحتـاج ، تبقى هناك حاجة لهذا الجانب املـسيطر مـن القبعـة الزرقـاء،احتدام املناقشات

 .  بطريقة أخرى ـ ميكن للتفكري أن ينحط إىل مواجهة تقليدية.للتدريب علية بشكل مبكر
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 :)18(مترين رقم 

 ة االنضباط يف جلسة التفكري اإلبداعي؟ ما أهمية مامرسة عملي

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 Comment التعليق: الوظيفة السابعة

الشخص الذي يرتدي القبعة الزرقاء قد يعود إىل الخلف لينظر إىل التفكري الحايل، لذلك قد 

ًتستخدم القبعة الزرقاء لعمل تعليقات ومالحظات حول التفكري، وهـذا يـشري ضـمنا إىل أهميـة 

يبونـو واملـشار إليهـا بـالتفكري مجموعة من أمنـاط التفكـري التـي اقرتحهـا د التوجه نحو مامرسة

 : وكأن مرتدي القبعة الزرقاء يقول. املتوازي

 .»يبدو يل أنه تم االهتامم فقط بوجهة نظر املستهلكني عىل حساب البائعني« 

ماذا عـن تركيزنـا حـول مـا . نحن منلك نقاط كثرية حول ما يجب أن تفعله الحكومة« 

 .»نستطيع فعله نحن؟

دم فاعلية األفراد، لكننا قد نكون بحاجـة للرتكيـز عـىل عـدم فاعليـة لقد ركزنا عىل ع« 

 .» يصبحوا غري فاعلنينالنظام الذي يدفع األفراد أل

 .» التفكري حتى اآلن غري عميل« 
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 :) 19(مترين رقم 

 التي نـادت ًتشري وظيفة التعليق ضمنا إىل توجيه التفكري نحو استخدام أنواع التفكري املختلفة

عات التفكري الست، وعدم حرص التفكري بنـوع واحـد؟ أعـط مثـاالً عـىل هـذا الطـرح مـن بها قب

 . خربتك الجديدة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  Summaryامللخص : الوظيفة الثامنة

أن يطلـب خالصـة ) أو أي شـخص آخـر( ميكن للشخص الـذي يـدير اللقـاء ،عند أي نقطة

وميكن أن نستشهد ببعض التوجيهـات ملرتـدي قبعـة التفكـري الزرقـاء . التفكري حول تلك النقطة

 : مثل

 .»أنا أرغب يف تلخيص ما فكرنا فيه حتى اآلن« 

 .»ف قليالً ونلخص ما قررناه؟هل ميكن أن نتوق« 

هذا امللخص ببساطة إعادة مختـرصة ملـا مل طرحـة يف اللقـاء؛ إذ قـد يقتـرص عـىل النقـاط 

 . الرئيسية أو قد يعطي صورة حول ما تم طرحه فعالً

 كـام ،بها مرتدي قبعة التفكري الزرقاء تعطي معنى اإلنجـاز يقومالتالية امللخصات الدورية 

 . موضع التفكري الحايل، والنقطة أو الهدف الذي تم الوصول إليهأنها تخدم يف تعيني 

ـــو  ـــضل ديبون ـــاط ) De Bono, 2007(ويف ـــدوين النق ـــىل ت ـــة ع ـــصات الدوري  امللخ

ــاء؛ ــدمنا يف اللق ــام تق ــسيطة عــىل جــدول كل ــستطيع الب ــدوري ي ــسبب هــو أن امللخــص ال  وال



 
  قبعات التفكري الستتيااسرتاتيج

 
 

 241  

 

ومع ذلك يتم . لصقة تبقى جامدةّ أن يدمج النقاط الحديثة مع النقاط القدمية، إذ إن القامئة امل

  .تشجيع األفراد لصنع مالحظاتهم الخاصة

 ،وللنتائج التـي تـم التوصـل إليهـا يف بعض اللقاءات، هناك ملخص نهايئ للتفكري الذي تم،

 فـيام بـني فكـاروهذه هي وظيفة القبعة الزرقاء، وميكـن لهـا أن تأخـذ مكانهـا خـالل تبـادل األ

 . ة التفكري اإلبداعياألشخاص املشاركني يف جلس

 :) 20(مترين رقم 

  اللقاء؟ما الفوائد التي يجنيها قائد جلسة التفكري اإلبداعي من عمليات التلخيص ملجريات

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 Conclusionالنتائج : الوظيفة التاسعة

ًيف بعــض األحيــان تكــون النتــائج واضــحة لجلــسة التفكــري اإلبــداعي، وأحيانــا أخــرى يــتم 

 : من مثل قول مرتدي قبعة التفكري الزرقاء. استخالصها مام حصل

 .»توصلت النتائج إىل أنه يجب علينا عدم فتح أية فنادق جديدة يف الوقت الحايل« 

 .» النتائج إىل أننا ال منلك املعلومات الكافية للتوصل إىل نتيجة نهائية لهذا اللقاءتوصلت« 

 .»توصلت النتائج إىل أننا عاجزون عن قبول سياسة األسعار الجديدة« 

 .»النتيجة هي أن كل نطاق األسواق يجب أن يقرر ترويجه الخاص وسياسة قطع األسعار« 
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اء اقـرتاح النتـائج عنـدما تكـون غـري واضـحة؛ إذ يجـب أن ًإن جزءا من تفكري القبعة الزرق

 . ُيتفق األشخاص الحضور، وميكن للنتائج أن تعدل من قبلهم

ٍدئـذ يجـب أن يـتم اإلشـارة نقد يوجد يف بعض األوقات نتيجة أساسية وأخـرى معارضـة ع

 . إليها

يها أو قد يـتم وقد يأخذ هذا شكل نتيجة أن ال نتيجة قد يتم التوصل إل ولكل لقاء نتيجة،

 . ترشيحها

 الجديدة وطرق فهم املوضـوع التـي تـم فكارّ يجب أن تدون األ،حتى لو مل يتم اتخاذ قرار

 ،فقدان املوافقة عىل القـيم(لعقبات التي وقفت أمام النتيجة ا أخذها بعني االعتبار، واإلشارة إىل

 .؛ إذ يجب أن تذكر)لخا. .آراء مختلفة للمستقبل

) املـشكالت ومجـال حاجـة اإلبداعيـة( تحديدها بدقة للتفكـري اإلضـايف تمواملجاالت التي 

  ً.أيضاّيجب أن تدون 

  . والنتيجة تتعلق ما تم إنجازه.تتعلق الخالصة مبا تم طرحه يف اللقاء

 ):21(مترين رقم 

الحصاد  (دًيعد وصول قائد الجلسة إىل نتائج ملجريات جلسة التفكري نوعا من أنواع الحصا

باعتقادك ما املحاور األساسية التـي يجـب أن تتـضمنها نتـائج ) يات اإلبداع الجادسرتاتيجاإحدى 

 ية الحصاد؟ سرتاتيجًالجلسة استنادا إىل فهمك ال

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 
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 Decisions القرارات : الوظيفة العارشة

ًإن جزءا من وظيفة القبعة الزرقاء تنظيم القـرارات؛ إذ تتطلـب القبعـة الزرقـاء القـرارات 

ًوتشجع حضور اللقاء للتوصل إىل قرار، متاما كـام تـدعو القبعـة الخـرضاء إىل التفكـري اإلبـداعي ّ، 

 .كذلك فإن القبعة الزرقاء تدعو إىل التفكري بالقرار

 يتوقـع مـن املفكـرين ،عندما تطلب القبعة الزرقاء ذلك ،»صنع القرار«و يتغري الرتكيز إىل 

 . بذل جهدهم لصنع هذا القرار

 خـالل اللقـاء والجهد الفعيل املبذول التخاذ القرار مفصول عن أية طرق أخرى تم استخدامها

ول عن التقنيات املحددة للتفكري ً متاما كام أن جهد اإلبداعية للقبعة الخرضاء مفص،لصنع قرار ما

  .)Lateral Thinking(الجانبي 

ِيف بعض األحيان تتغـري البـدائل بواسـطة تفكـري القبعـة الخـرضاء وتقـيم مـن قبـل تفكـري  ّ

 . القبعتني الصفراء والسوداء حيث يتم صنع القرار

ًيعطي موضوع االستكشاف املقدم بواسطة طريقة القبعـات الـست أحيانـا داللـة وا ضـحة ّ

 . عن مجموعة متطلبات األعامل

 تقنيات أساسـية لـصنع القـرار، ميكـن اسـتخدام أي منهـا ضـمن إطـار القبعـة ًأيضاهناك 

قوائم األولويات واالضطرارات ميكن أن تستخدم لفحص كل بديل من : عىل سبيل املثال . الزرقاء

 . البدائل ملعرفة أكرثها مالمئة

  .هايئ بواسطة التصويت عىل كل بديل من البدائلُهناك أوقات يتخذ فيها القرار الن

 . وليس الهدف هنا هو الدخول يف تفاصيل اتخاذ القرار
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ً يصبح إعالن القرار من قبل القبعة الزرقاء جزءا من وظيفتها وكـذلك ،حاملا يتم اتخاذ قرار

ألسـباب السؤال عن األسباب الداعمة لهذا القـرار؛ أي قـرار يـتم الـدفاع عنـه يجـب أن يعـرض ا

 .»قـرار القبعـة الحمـراء«ّالداعمة له، إذا كان هذا غري ممكـن الحـدوث ميكـن أن يـصنف كأنـه 

 ال يـتم االقـرتاب ، من حني آلخـر.بشكل عام، األسباب الداعمة ستكون هي تفكري القبعة الصفراء

 .  ذلك القرار املختار هو أفضل األسوأ، لكن البدائل متلك سلبيات كثرية،من القرار

 .»حان وقت اتخاذ قرار عىل هذا« 

 .»هل ميكن أن نتوصل إىل قرار عىل هذا؟« 

 .»يجب علينا أن نركز عىل التوصل إىل قرار« 

نقـص ( آنذاك يجب إعالن أسباب صعوبة التوصل لهـذا القـرار ،إذا مل يتم التوصل إىل قرار

  .ق لبقة لصياغة األشياء ميكن أن يكون هناك طر.)الخ.. . رصاع القوى، تعارض القيم،املعلومات

 :)22(مترين رقم 

هل . ًتعد عملية اتخاذ القرار من وظائف قبعة التفكري الزرقاء، وأيضا قبعة التفكري الحمراء

 . ًميكن أن توضح هذا األمر مستشهدا ببعض األمثلة الداعمة لوجهة نظرك

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

 

 Interrupting Use االستخدام املعرتض : الوظيفة الحادية عرشة
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. عىل خالف القبعات األخرى، قد تستخدم القبعة الزرقاء العرتاض كل ما يحـدث يف اللقـاء

 . يجب أن يتم هذا بأسلوب عاقل ومبقدار معقول من االعرتاض

لتفكـري الزرقـاء لتحديـد جـدول األعـامل يف بداية اللقاء، يوضع الوقـت إىل جانـب قبعـة ا

 . ولتحديد موضع تركيز اللقاء

يف نهاية اللقاء، يوضع الوقت إىل جانب قبعة التفكـري الزرقـاء التخـاذ القـرارات ولتكـوين 

 . امللخصات

 :  قد يعرتض شخص عىل استخدام القبعة الزرقاء ألسباب مختلفة منها،خالل اللقاء

 .  اللقاءإعادة تحديد موضع تركيز  -1

 . السؤال عن العملية املستخدمة يف تلك اللحظة  -2

 . اقرتاح عملية من أجل استخدامها  -3

 . التعليق عىل التفكري  -4

 . طلب ملخص  -5

 .»أرغب يف تلخيص عمليتنا املستخدمة حتى اآلن: أضع قبعتي الزرقاء « 

 .»القيام به يف الوقت الحايلُأرغب يف االستفسار حول ما يفرتض : أضع قبعتي الزرقاء « 

الشخص الذي يدير اللقاء قد ال يتبع طلب امللخص أو العملية لكن يجب عليـه أن يكـون 

ًمستعدا دامئا لتحديد موضع الرتكيز ولإلشارة بوضوح حول ما يتم عمله يف لحظة معينة ً . 
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 ) 23(مترين رقم 

 زرقاء يف جلسة التفكري اإلبداعي؟ ما الغرض من االستخدام املعرتض من قبل قبعة التفكري ال
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 القبعات الست واملناحي التي متثلها 

The Six Hats thinking and Perspectives they represent  

ُأن تكنيكـات القبعـات املفكـرة الـست صـممت ملـساعدة ) De Bono,2003(يـرى ديبونـو 

التــي ) (Perspectivesبــشكل كبــري عــىل تبنــي تــشكيلة واســعة مــن املنــاحي أو املنــاظري  األفــراد

ّرؤية املوضوع من مختلف الزوايا؛ إذ إن األفراد عندما يلبسون قبعة معينة فهـم تساعدهم عىل 

 . ًيلعبون أدوارا كام لو أنهم أنفسهم داخل منظور معني

 : فيام ييل قامئة القبعات الست املفكرة، واملناحي التي متثلها

 الوصف القبعة الرقم

 البيضاء -1
ات املتوافرة، حقائق موضـوعية، ورقة بيضاء، محايدة، الرتكيز عىل املعلوم

  كيف ميكن الحصول عليه؟ ما هو املطلوب؟

 الحمراء -2
النار، الدفء، العواطف، املشاعر، الحـدس، وجهـات النظـر الحاليـة دون 

 . تفسري

 السوداء -3
القايض القايس الذي يلبس عبـاءة سـوداء، ملـاذا يكـون يشء مـا خـاطئ؟ 

 . وجهة نظر سلبية منطقية
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 الوصف القبعة الرقم

 اءالصفر -4
رشوق الشمس، التفاؤل، وجهـة النظـر اإليجابيـة املنطقيـة، البحـث عـن 

 املنافع، ما هو اليشء الجيد؟ 

 .  الجيدةفكارالنباتات، التفكري اإلبداعي، اإلمكانيات، األ الخرضاء -5

 الزرقاء -6
ــة، الخطــوات،  ــسيطرة عــىل العملي ــة، ال ــدوء، النظــرة العام ــسامء، اله ال

 . س، املنظم، التفكري يف التفكريالقبعات األخرى، الرئي

ويرى ديبونو أن القبعات الست مؤرش عىل الحاالت العاطفية باإلضـافة إىل املـزاج؛ مبعنـى 

ًآخر تعترب العواطف جزءا أساسيا من قدرة الفرد عىل التفكـري، ولـيس شـيئا إضـافيا يخـتلط مـع  ً ً ً

 .تفكري الفرد

 أن مثة قبعة أفضل من غريها، بل هـي عبـارة ّ إن القبعات الست املفكرة يف اللون ال تعني

عن فريق متكامل ومتوازن من أمناط التفكري، صممت ملواجهة املشكالت والقضايا التـي تعـرتض 

 . الفرد

  Benefits of Six Thinking Hatsفوائد أو منافع القبعات الست 

الفوائـد،  /نافعيؤكد ديبونو عىل أن قبعات التفكري الست تعمل عىل تحقيق مجموعة من امل

 ): De Bono,2004;De Bono,1998( منها

ٍتوجه االنتباه نحو مناح متعددة للقضية أو املشكلة، وبالتايل يدرك الفرد أن هناك أكـرث مـن  

 .منظور أو منحى لفهم أو لحل القضية

 .تركز التفكري لدى الفرد نحو حل املشكلة أو توليد مجموعة من الحلول 

 .ًكري الست الفرد إىل أكرث الحلول إبداعيةتقود قبعات التف 

 يات القبعـــاتاســـرتاتيجّتحــسن مـــن عمليــة االتـــصال بــاألطراف األخـــرى؛ إذ إن توظيــف  
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 الست املفكرة يف التفكري تعمـل عـىل تبنـي األدوار بـني األفـراد املـشاركني وبالتـايل فعنـرص 

 .االتصال والتواصل أمر بالغ األهمية يف العملية اإلبداعية

 .لدى األفراد) Decision Making(تحسن من عملية اتخاذ القرار  

 .تنمية التفكري التعاوين بني املتعلمني، ومراقبة األنا 

تسمح باستخدام طرق مختلفة من التفكري؛ مام يجعل الطلبة غري محصورين بـنمط محـدد  

 .من التفكري

 .تخلق التفكري املتوازي من خالل األفراد 

؛ مـن خـالل توليـد حلـول بديلـة )Serious Creativity(الجـاد بـداع كبـرية لإلتعطـي أهميـة  

 .وجديدة للمشكالت املطروحة

ًتطور إطارا يشجع أمناطا مختلفة من التفكري، ويوفر مناخا أكرث انفتاحا وإبداعا للمنافسة  ً ً ً ً. 

 .تسهم يف تنمية القدرات اإلبداعية لدى املتدربني 

 ):24(مترين رقم 

 التي مثلتهـا ً ما الفائدة التي تعود عليك شخصيا من استخدام أمناط التفكري الستدكباعتقا

 قبعات التفكري الست؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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   ?Why Six Thinking Hats   ؟ملاذا قبعات التفكري الست

ًيعترب أسلوب قبعات التفكري الست أسلوبا بسيطا و فعـاالً وعمليـا إلحـداث تغيـري إيجـايب  ً ً

ونوعي يف أمناط التفكري عند املتدربني؛ يأخذنا أسلوب القبعات الستة إىل نقطة أبعد من التفكري 

ًبديالً فعاالً وبسيطا   ويعترب أسلوب القبعات الستة.Argumentل  والجدCritical Thinking الناقد

 والتفكـري املـوازي , Cooperative Explorationللجدل يعتمـد باألسـاس عـىل االكتـشاف التعـاوين 

Parallel Thinking  

ًويعترب أسلوب قبعـات التفكـري الـست أسـلوبا عمليـا ميكـن اسـتخدامه يف إدارة جلـسات 

 ... .،الحوار والنقاش

 ):25(مترين رقم 

التي تعـود عـىل وما الفائدة . التفكري الست منوذج قبعات/يةاسرتاتيجعرف بلغتك الخاصة 

 التفكري الست؟  منوذج قبعات/يةاسرتاتيجاملتدرب من استخدام /الفرد

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  يكون عدد قبعات التفكري ستة ؟أنملاذا يجب 

 ! ليست بالسبع وال بالخمس ،قبعات التفكري الست

إذا كان عدد قبعات التفكري أقل مـن سـتة فإنهـا لـن تكـون كافيـة لتغطيـة جميـع أمنـاط 

إذا زاد عـددها  يف حـني وقد يكون العدد ستة الحد األدىن لعدد قبعات التفكري،. التفكري لدى األفراد

 ).De Bono, 1998(فإنها ستسبب اإلرباك للمتعلمني أو املتدربني  ن ستةع
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 ملاذا قبعات التفكري وليس يشء آخر؟ 

س مل وقع اختيـار ديبونـو عـىل القبعـات ولـيس عـىل يشء آخـر؟ يجيـب رقد يتساءل الدا

 ): De Bono, 1998(ديبونو بقوله 

ًتميـز بـسهولة ارتـدائها وخلعهـا، وذلـك رمـزا القبعة جزء من األمور التي نرتديها، بيد أنهـا ت 

 .لسهولة تقمص مزاج تلك القبعة واالنتقال من واحدة إىل أخرى

املـسؤول عـن ) Brain(قد تكون هنالك عالقة أخرى تتمثل يف أن الـرأس هـو موقـع الـدماغ  

 التفكري، وارتداء واحدة من هذه القبعات لتغطي الرأس يعني السيطرة عىل الـدماغ، ليفكـر

 .بنمط القبعة الحاملة لقوانني وقواعد محددة
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 ?Why Six Thinking Hats ؟   ملاذا قبعات التفكري الست

للقيام بلعب جزء من دور ما من مثل لعب دور املعلم؛ بإمكانك الترصف كمعلـم أو أب أو  

 ...مدير

 .لحامية الذات؛ من خالل التعبري عن االنفعاالت دون تقييد 

باه نحـو األوجـه املختلفـة للمـشكلة أو القـضية مجـال البحـث، واالبتعـاد عـن لتوجيه االنت 

 .التمركز حول نقطة معينة

 .للتوقف عن التشاؤم،والبحث عن اإليجابيات 

 متى ميكن أن نستخدم القبعات الست ؟

ًيرتدي قبعـات التفكـري مجـازا؟ يجيـب /ترى ما الحاالت التي ميكن للفرد فيها أن يستخدم

 : بقوله) De Bono,2006(ونوعن ذلك ديب

ًليكن مرشوعا جديدا ،إننا نستخدم طريقة القبعات الـست عندما نرغب بالتفكري يف أمر ما ً

 أو القيـام بغريهـا مـن األعـامل التـي ،...أو إجراء تغيري عىل عملية مـا أو تطويــر جـــهاز معـني

ًشموليا إبداعيا متوازنا نريد أن يكون فيها تفكرينا ً. 

أو تكتيكـات ابتكرهـا ديبونـو يك تعمـل /ياتاسـرتاتيجيل فقبعات التفكري الست هي وبالتا

 املتعلمني عىل مامرسة أنواع مختلفة من التفكـري اإلبـداعي، عنـد مواجهـة /عىل مساعدة األفراد

 .اإلبداع الجاد/شار إليه بالتفكري الجانبيأ، والذي .... أو،مشكلة أو قضية أو تطوير مرشوع

 يف التفكري؟ القبعات الست  تكتيكات/ يةاتيجاسرتكيف نطبق 

مثة طرق وأساليب متنوعة ميكن من خاللها توظيـف قبعـات التفكـري الـست، وذلـك مـن 

 : خالل

قد يتم تطبيق تقنيـة أو طريقـة القبعـات الـست يف التفكـري، وذلـك بتـشكيل فريـق عمـل  
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 .للتفكري، أو يكون ذلك بشكل فردي

 .ديد دور كل عضو مبن فيهم رئيس الفريقيف حال تكوين فريق يجب تح 

يقوم الرئيس بتذكري فريقه بنمط كل لون بني الحني واآلخر، وذلك ملامرسة نـوع محـدد مـن  

 .التفكري

 .يحدد الرئيس زمن االنتقال بني كل منط من أمناط التفكري، وقرار العودة إىل منط آخر 

للموضـوع، وينـاقش مـا إذا كانـت األفكـار  ينبعد التفكري بالقبعة الزرقاء يطرح البعد الزمـا 

 .املطروحة تتناسب مع زمنها املحدد

ًمن املهم أن يذكر رئيس الفرقة دامئا بـألوان التفكـري وإثـارة الجـو النفـيس املـصاحب للـون  

 .املخصص لكل قبعة من قبعات التفكري

 الوقت الالزم الستخدام قبعات التفكري الست

 حميضيه املفكر يف كل من قبعات التفكري الست؟ يقرت/يقضيهما هو الوقت الذي يجب أن 

  .)De Bono,1998(ديبونو يف املجال اآليت 

تفكري الست يتم بوقت قصري؛ ويقرتح ديبونو أن لعملية التفكري بكل قبعة من قبعات ا إن

دقائق لكل قبعة، وهذا الوقت قابل للتمديد كلام دعـت الحاجـة إىل ) 4-3( تعطى كل قبعة من

 .ذلك

 

  The Purpose of Six Thinking Hatsالغرض من قبعات التفكري الست 
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أن الغرض الحقيقي من تقنية قبعـات التفكـري الـست هـو ) De Bono, 2003(يؤكد ديبونو 

، واملقصود بهذا النوع مـن )Deliberated Thinking(العمل عىل استخدام التفكري الواعي املتعمد 

وذلـك مـن خـالل . ّ أداء الفـرد يف عمليـات التفكـري بـصورة فعالـةالتفكري هو تجويد أو تحـسني

عمليات الرتكيز املقصودة واملوجهة نحو غـرض أو هـدف محـدد مـن التفكـري بـدالً مـن إشـغال 

من التفكري يف الوقت نفسه؛ والـذي يـؤدي إىل تـشويش العمليـات  العقل مبامرسة أنواع مختلفة

 . املعرفية وإرباك الفرد

الواعي املدروس يوجه الفرد إىل عمليات معرفيـة محـددة وفـق الغـرض الـذي ّإن التفكري 

 .اختاره الفرد

 

 

 

 

 : مثال ذلك

الجري، بيد أن الفرد الريايض املتمرس بألعـاب القـوى /أن كل فرد يتمكن من عملية العدو

ميارس رياضة الجري بطريقة مدروسة وواعية؛ ألنه سبق وأن تـدرب عـىل مثـل هـذا النـوع مـن 

بينام الفـرد العـادي مل يوجـه تفكـريه نحـو عمليـات رياضـية . رياضة بغية تحقيق نتائج أفضلال

 . حركية مدروسة، وبالتايل مل تصل مهاراته إىل مهارات الالعب الريايض املتمرس

 

 الهدف
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 )20، 2004 جرب،(التفكري العادي والتفكري الحاذق : )1(شكل رقم 

 

عمد مثة التفكري اآليل أو االعتيادي، والذي يقـود إىل ويف مقابل التفكري الواعي املدروس املت

أو التحدث مع شخص آخـر،  أفعال أو سلوكات روتينية من مثل سلوك األكل، والرد عىل الهاتف،

ّإن هذا النوع من التفكري اآليل ال يحتاج إىل جهد كبري يف عمليـات  .أو دخول املنزل والخروج منه

 ميتلك ذخرية ممتلئة من الخربة مكنتـه مـن القيـام مبثـل هـذه كيز؛ والسبب يف ذلك أن الفردالرت

 ). 2006  ديبونو،(األفعال والتي تتأىت بصورة تفكري آيل أو روتيني 
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 Deliberated Thinking  كيف ميكن تنشيط التفكري الواعي

 Six Thinking(ويف سبيل تنشيط التفكري الواعي املدروس تعد تقنية قبعات التفكري الست 

Hats ( إحدى أدوات التفكري)Thinking Tools (رد ديبونـو االتي ابتكرها الـدكتور إدو)De Bono (

 أو أمناط محددة من التفكري؛ بغرض مامرسـة نـوع /والتي تعمل عىل توجيه ذات الفرد نحو منط

رغوبـة ًأو أنواع من التفكري الواعي املدروس املتعمد والـذي يقـود ضـمنا إىل تحقيـق نتاجـات م

 .من قبل الفرد أو املجموعة التي متارس هذا النوع من التفكري) اإلبداع الجاد(

ًإن التفكري الواعي املدروس املتعمد يشري ضمنا إىل الفـرد الـذي يعمـل عـىل تـصميم  خارطـة ّ

)Mapmaking ( املختلفـة مـن حيـث عامة للتحرك نحـو منـط أو نـوع محـدد مـن أنـواع التفكـري

 . نحو الغرض أو الهدف املبتغى، ومن ثم التحرك بطريقة هادفة ومقصودةالتفحص واالستكشاف
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 ملخص لخارطة لقبعات التفكري الست: )2(شكل رقم 

 

ّإن التفكري اآليل هو تفكري يشري إىل رد فعل، فيام يشري التفكري الواعي املدروس املتعمد إىل ّ 

 ).Action Thinking(تفكري الفعل 

 )26( مترين رقم

ًمـدعام وجهـة . ستقصاء الفرق بني التفكري اآليل والتفكري الواعي املتعمـد املـدروسُيرجى ا

 .األقل نظرك مبثال واحد عىل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 )27( مترين رقم

 ما الفرق بني التفكري اآليل والتفكري الواعي املتعمد املدروس؟

ّإن التفكري اآليل هو تفكري يشري إىل رد فعل، فيام يشري التفكري الواعي املدروس املتعمد إىل  ّ

أعط مثالً عىل كل مـن مفهـوم التفكـري اآليل والتفكـري الـواعي ). Action Thinking(تفكري الفعل 

 .روساملد
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 )28(مترين رقم 

ًاملدارس العامة زيا موحدا ُإذا دعيت ملناظرة حول ارتداء طلبة ً؛ علام بأن هذه القضية لهـا .ً

 ! من يؤيدها ويف املقابل هناك من يعارضها

 ياترى؟ ماذا ستفعل للتحضري لهذه املناظرة
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

سـوف تـستمع من املتوقع أنك ستجمع معلومات تؤيد وجهة نظرك أىّن كانت، ويف املقابل 

 ومـن ثـم تعمـل عـىل ِإىل وجهة نظر مناظرك أو خصمك يف هذه املناظرة؛ لتعمل عـىل مهاجمتهـا،

ّ بتفكـري رد الفعـل؛ أي انـه تفكـري آيل، واستكشاف مواطن الضعف فيها، وهذا ما يـسميه ديبونـ

 . تفكري واع ومدروسوليس
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 ؟.... فكر قليالً

 ترى؟ ماذا ستفعل يا ،ُإذا دعيت ملناظرة حول قضية ارتداء الفتاة الجامعية للنقاب
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 : اإلجابة هي

من املتوقع أنك ستجمع معلومات تؤيد وجهة نظرك أىّن كانت، ويف املقابل سـوف تـستمع 

ِإىل وجهة نظر مناظرك أو خصمك يف هذه املناظرة؛ لتعمل عىل مهاجمتها، ومن ثـم تعمـل عـىل 

ّاستكشاف مواطن الضعف فيها، وهذا ما يـسميه ديبونـو بتفكـري رد الفعـل؛ أي أنـه تفكـري آيل، 

ًوهذا سيقود إىل جدال بـني الطـرفني وقـد ميتـد أو يقـرص بحثـا عـن  .ٍليس تفكري واع ومدروسو

 !انتصار إلحدى الفكرتني

مـن قبعـات التفكـري الـست  املتوخـاة القـيم ويف هذا السياق مثـة مجموعـة األهـداف أو

 ):2006ديبونو، (

 التفكـري املـستقيم يؤدي لعب الدور إىل تحرير ذات الفـرد مـن): Role Play(لعب األدوار 

 .والذي يسري يف اتجاه واحد؛ ليحل محله أنواع مختلفة من التفكري

ية قبعات التفكري الست الفرد من توجيه انتباهه نحو زوايا أو رؤى متعددة اسرتاتيجمتكن 

و القضية قيد البحث واالستقصاء؛ وبالتايل يزيـد إدراك الفـرد للموضـوع مـن منـاظري أللموضوع 

 .مختلفة

ــوف ــات ــث كونه ــن حي ــتخدام؛ م ــهولة االس ــديها س ــست ملرت ــري ال ــات التفك ــة قبع  ر تقني

  لغــة رمزيــة ترمــز كــل قبعــة إىل نــوع أو منــط محــدد مــن أمنــاط التفكــري، فمــثالً ترمــز قبعــة
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فكـري ت التفكري السوداء إىل التفكري الناقد، وقبعة التفكري الصفراء إىل التفكـري اإليجـايب، وقبعـة ال

التفكري يف التفكري، وقبعة  ، وقبعة التفكري الزرقاء إىل)اإلبداعي(لتفكري الجانبي الخرضاء ترمز إىل ا

 . التفكري البيضاء إىل التفكري الحيادي

لقبعـات التفكـري الـست إىل تعـديل ) Parallel Thinking(املتـوازي  يؤدي استخدام التفكري

التــي تــصل بــني الخاليــا ) Neurotransmitters(التــوازن الكيميــايئ، وبخاصــة الوصــالت العــصبية 

 .يسيطر نوع عىل آخر العصبية، وذلك عندما ييتم استخدام أنواع مختلفة من التفكري، بحيث ال

شاملة، ) Map Thinking(متكن قبعات التفكري الست مستخدمها من تكوين خرائط تفكري 

 منوذج من خرائط يوضح) 3(ل، والشكل رقم ّعقيم الذي ال يؤدي إىل تفكري فعابدالً من الجدل ال

  .التفكري

 جملة من األهداف املتوخاة من مامرسة قبعات التفكري ًأيضاويف السياق ذاته يورد ديبونو 

 )De Bono,1998(الست منها 

 أو أب أو للقيام بلعب جزء من دور ما من مثل لعب دور املعلـم؛ بإمكانـك التـرصف كمعلـم 

 ...مدير 

 .عن االنفعاالت دون تقييدلحامية الذات؛ من خالل التعبري  

لتوجيه االنتباه نحـو األوجـه املختلفـة للمـشكلة أو القـضية مجـال البحـث، واالبتعـاد عـن  

 .التمركز حول نقطة معينة

 .للتوقف عن التشاؤم،والبحث عن اإليجابيات 
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 ) 29(مترين رقم 

 . ها مستخدم قبعات التفكري الست أو أهداف أخرى ميكن أن يحقق/أعط فوائد

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 Parallel Thinkingالتفكري املتوازي 

؛ practical alternativeهو ذلك النوع مـن التفكـري الـذي يـوفر بـدائل عمليـة أو تطبيقيـة 

نوع محدد من   األطراف ملامرسة أو استخدام/األفراد بحيث يعمل عىل تشجيع التعاون بني كافة

رض إىل قضية جدلية أو مشكلة مـا، ؛ وذلك عند التع)simultaneously(التفكري يف أوقات متزامنة 

ً تبعـا لتغـري املوقـف هو أسلوب التفكري الذي متارسـأم تقوم األطراف املشاركة بتغيري منط ثومن 

 .يوضح رسم بياين توضيحي للتفكري املتوازي) 4(الذي هم بصدده، والشكل رقم 

 )30(مترين رقم 

 . ييرجى العمل عىل صوغ مفهوم عميل ملضمون التفكري املتواز

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 شكل توضيحي ملفهوم التفكري املتوازي: )4(شكل رقم 

 )31(مترين رقم 

 .بالتعاون مع أفراد مجموعتك بني كيف ميكن أن تحقيق التفكري املتوازي عند األفراد

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 Not Categoriesليست فئات 

ًن القبعات الست ال متثل وصفا دقيقـا لفئـات املفكـرين؛ إمنـا متثـلأمن الرضوري أن نبني  ً 

وينبغـي عـىل كـل مفكـر اسـتخدام قبعـة التفكـري  ،Modes of Thinking أمناط التفكري املختلفـة

  .املالمئة

 قبعـة تفكـري، أو قبعـات ومن الواضح أن بعض املتعلمـني أو املتـدربني مييلـون السـتخدام

قبعـة تفكـري معينـة يف موقـف معـني بيـنام  وقد يفضل متعلم أو متدرب مـا. تفكري دون غريها

ًوقبعـات التفكـري ليـست شـيئا محـسوسا إمنـا هـي . ُيستخدم قبعة تفكري أخرى يف موقـف آخـر

 .Imaginary Symbolمفهوم مجرد أو رمز تخييل 

 Adversarial Thinking × Parallel Thinking  وازيالتفكري املتمقابل التفكري العدايئ 

 بالتفكري العدايئ بـني األطـراف، ويقـرتح بـدالً De Bono)(وهذا يقود إىل ما يسميه ديبونو 

 Critical منه التفكري املتوازي؛ إذ يأخذنا أسلوب القبعات الست إىل نقطة أبعد من التفكري الناقد

thinking والجدل Argument.  

ًبديال فعاالً وبسيطا للجدل يعتمد باألساس عـىل االكتـشاف  أسلوب القبعات الستةويعترب 

ية اسـرتاتيج، ألن مهمـة Parallel Thinking والتفكـري املـوازي  cooperative explorationالتعـاوين

 Six hats is parallel Thinkingقبعات التفكري الست هي تحقيق التفكري املتوازي 
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 .)2(طريقة القبعات الست تسمح بالتفكري املتطـابق هـذا موضـح يف الرسـم البيـاين رقـم 

ميكـن أن يرتـدوا القبعـة الـسوداء عنـدما يكتـشفوا الـصعوبات واملخـاطر ) A , B(لذلك كل من 

الصفراء الكتشاف الفوائد املحتملة والقيم يف  ثم يبدل االثنان إىل القبعة .واملشكالت يف املوضوع

 القبعـة ،قادر عىل استخدام القبعة الخرضاء) A , B( كل من .املوضوع ولرؤية ما إذا كانت مالمئة

 لــذلك فاملقارنــة العدائيــة اســتبدلت باالستكــشاف التعــاوين . وحتــى القبعــة الحمــراء،البيــضاء

 .للموضوع
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 :)32( مترين رقم

ُبالتعاون مع أفراد مجموعتك يرجى العمل عىل توضيح التفكري االستكشايف التعاوين مقارنة 

.بالتفكري العدايئ، مع إيراد مثال واحد واحد عىل األقل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

:Too Much at Onceالكثري يف املرة الواحدة 

 نحاول صنع الكثري يف املـرة الواحـدة ؛ مبعنـى يف كثـري مـن ،عندما نفكر بالطريقة املعتادة

األحيان يقوم الفرد بالتفكري يف أمناط متعددة من التفكري يف الوقـت نفـسه؛ إذ رمبـا نبحـث عـن 

ّوبالتـايل فـإن .  شخص آخر طوال الوقـتأفكار ًنصدر أحكاما عىل  أوً،اأفكار أو نشكل ،معلومات

هذا النوع من مامرسة أنواع متعددة من التفكري يف الوقت نفسه يـؤدي إىل نتاجـات ضـعيفة يف 

والـشكل رقـم . مخرجات التفكري، وبالتايل ال يحقق الفرد األهداف املرجوة من عمليـات التفكـري

).De Bono,1998(يوضح هذا الطرح ) 5(

 .)5( الرسم البياين رقم هذا مقرتح يف

)De Bono,1998, P51(الكثري يف املرة الواحدة : )5(شكل رقم 
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 ):33(مترين رقم 

املتدرب أنواع عدة من التفكري يف الوقت نفسه ؟ /الضعف عند مامرسة الشخص/ما النقيصة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Separate of Kind Thinking فصل أنواع التفكري

الكثري من أمناط التفكري يف املرة الواحدة، ويف هذا السياق تسمح لنـا  عىل عكس التفكري يف

يات قبعات التفكري الست بالتفكري املنفرد، بدالً من محاولة عمل كل يشء مـرة واحـدة، اسرتاتيج

منط مـن أمنـاط /جل إعطاء انتباه كامل لكل جانبوبذلك نفصل الجوانب املختلفة للتفكري من أ

. التفكري عىل حدة

ية قبعات التفكري الست نفصل أسـاليب التفكـري، ومـن ثـم نطبـق كـل اسرتاتيجخدام تباس

 وهـذا الفـصل موضـح .أسلوب عىل املوضوع نفسه من أجل االنتهاء بتفكري كامل حول املوضوع

أساليب مختلفـة مـن التفكـري، وهـي متـارس / إىل أمناط؛ إذ تشري األسهم)6(يف الرسم البياين رقم 

 ً.منفردة عن بعضها بعضا

)De Bono,1998, P52( فصل أنواع التفكري: )6(شكل رقم 
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قـد تكـون مختلفـة عنـدما ) النواقل العصبية(ن املواد الكيميائية يف الدماغ هناك اقرتاح بأ

 إذا تم إثبات ذلك فهناك حاجة ثابتـة . نكون سلبيني عن أن نكون مبدعنينكون إيجابيني عن أن

 ألنـه مـن املـستحيل ،لفصل العنارص األساسية املختلفة للتفكري من أجل القيام بكـل منهـا بدقـة

.وجود تصميم مثايل للدماغ لجميع أنواع التفكري

:)34(مترين رقم 

ي تحـاول عمـل الكثـري يف املـرة الواحـدة،  منط التفكـري املعتـادة التـ/ما الفرق بني طريقة

). بنمط تفكري محدد(والتفكري املنفصل 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

ْمن هم مستخدمو قبعات التفكري الست بفاعلية؟ 

ُيعد ديبونو من رواد التفكري الذين يتبنون تعليم التفكري بشكل رصيح، وبالتايل فإن تعلـم 

اإلبداع الجاد مهارة قابلة للتعلم والنامء؛ وهذا يقود إىل إن مامرسـة التفكـري مـن خـالل /التفكري

اإلبداع مـن قبـل كثـري / ني؛ بل ميكن مامرسة التفكريًت التفكري الست ليس حكرا عىل املبدعاقبع

 :  مهنهم، نذكر منهماختالففراد عىل من األ

ًأي شخص يرغب يف أن يكون تفكريه واضحا، وإبداعيا  ً.

 Project Managersمديرو املشاريع  

Meeting Facilitatorsمسهلو االجتامعات 

Engineersاملهندسون  

New Product Developersيدة مطورو املنتجات الجد 
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Team Leaders & Membersقائدو الفرق الجامعية واألعضاء  

 .Consultants، واملستشارون Trainersاملدربون  

Sales & Marketing Professionalsمندوبو املبيعات  

Advertising & PR Professionalsمحرتفو التسويق  

Patent Attorneyأصحاب براءات االخرتاع  

أين ميكن أن تطبق مفاهيم قبعات التفكري الست؟

: مثة تطبيقات متنوعة لقبعات التفكري الست، ميكن إجاملها عىل النحو اآليت

 Problem Solvingحل املشكالت  

 Decision Makingصنع القرار  

Subject Explorationاستكشاف املوضوع  

 Creative Thinkingالتفكري اإلبداعي  

 Communicationالتواصل  

 Improvementالتحسني  

Processing Emotionsالعمليات االنفعالية  

Evaluationالتقويم  

Quick Assessmentالتقويم الرسيع  

Meeting Managementإدارة االجتامعات  

Opportunity Searchingبحث الفرص 

Design Thinkingتصميم التفكري 

 Explanationوضيح أو الرشح الت 

Making Choiceصناعة الخيارات  



 الفصل الخامس

270

 ):35(مترين رقم 

 قبعـات كيف ميكن للرتبويني من معلمني ومـديري مـدارس ومـرشفني مـن تطبيـق مفـاهيم

 التعلمية؟ -التفكري الست يف العملية التعليمية

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  االفرتاضات األساسية لقبعات التفكري الست

The Basic Assumptions of Six Thinking Hats

 De(مثة مجموعة من االفرتاضات األساسية لقبعات التفكري الست، نوردها عىل النحو اآليت 

Bono,1998 :( 

مكان الفرد مامرستها عرب قبعـات التفكري االفرتاضية أو املتخيلة بإأمناط يوجد ستة أنواع من  

.التفكري الست

.التمثييل) Icon(التفكري من خالل قبعات التفكري الست هو كالتفكري اإليقوين  

 .كل قبعة من قبعات التفكري الست متثل أو ترمز إىل نوع من أنواع التفكري املختلفة 

 الوقت نفسه فـإنهم ميارسـون عندما يتم ارتداء قبعة معينة من قبل مجموعة من األفراد يف 

ًمنطا محددا من أمناط التفكري الست ً.

 .عندما نغري قبعة تفكري ما؛ فنحن نغري منط تفكرينا 

.ميكن استخدام قبعات التفكري الست بشكل منفرد، أو وفق تسلسل معني 

 .ميكن استخدام قبعات التفكري الست بشكل نظامي، أو بشكل عريض 
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): 36 ( رقممترين

هة نظرك ؟ جة الفرتاضات قبعات التفكري الست من ويما القيمة النظرية والتطبيق

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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?How we Thinking  كيف نفكر؟

): De Bono, 2006(  التفكري الست، وهيبعاتمتثلها قهناك طرق مختلفة للتفكري، 

Informationبطريقة حيادية  

Logicبطريقة منطقية 

Positiveبطريقة إيجابية  

Creativeبطريقة إبداعية  

Criticalبطريقة ناقدة 

 Emotionsبطريقة االنفعاالت 

Thinking about Thinkingالتفكري يف التفكري 

، وهذه الطرق تـؤدي بـالفرد Simultaneouslyلفة وبطرق متزامنة نحن نفكر بطرق مخت

 Confusionإىل حالة من اإلرباك أو الحرية 

مثال ذلك نحن ننظر إىل املنطق غري املربر بعاطفة؟

:)37(مترين رقم 

 كيف يكون التفكري بطرق متزامنة؟ مع إبداء رأيك يف هذا النوع من التفكري حُيرجى توضي

.  قبعات التفكري الستاتيسرتاتيجبعد تعرفك ال

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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أمناط من طرق التفكري /ست طرق= قبعات التفكري الست 

Six Thinking Hats = Six Ways of Thinking 

اعد بـني الطـرق املختلفـة للتفكـري،  باستخدام تفكري يبAllowقبعات التفكري الست تسمح 

أو توحيد أو جمع األنواع أو األمنـاط  Combiningويف الوقت ذاته تعمل هذه القبعات عىل ربط 

ميثـل عمليـة ) 7(املختلفة من التفكري وفق تسلسل معني نظامي، أو عريض، والشكل أدنـاه رقـم 

). De Bono,2005(الضم أو الربط 

أمناط التفكري توظيف قبعات التفكري الست: )7(شكل رقم 
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ًميثل رسام تخطيطيا للتفكري املتوازي: )8(شكل رقم  ً

 Use of the Hatsاستخدام القبعات 

ْ، فـيام يـيل توضـيحا لهـذين يرى ديبونو أن مثة استخدامني عمليني لقبعات التفكري الـست ً

): De Bono,1998(االستخدامني يف عمليات التفكري 

االستخدام العريض لقبعات التفكري الست: االستخدام األول

Occasional use of the six Hats 

ــات ــذه القبع ــتخدام ه ــد اس ــست عن ــري ال ــات التفك ــريض لقبع ــتخدام الع ــون االس يك

ــى مثــة مواقــف أ ــستدعي اســتخدام بعــض القبعــات نظــرا كــلٌّ عــىل حــدة؛ مبعن ًو ظــروف ت
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والهدف من هذا االستخدام هو تـدريب الفـرد عـىل االسـتخدام .  ملناسبة قبعة ملوقف دون آخر

 . يات يف مواقف محددةسرتاتيجاملنضبط والواعي لهذه اال

ٍ أن موقفا أو مشكلة ما تواجه الفرد، أو الجامعة فعندئذ يجـبًأيضاويشري هذا االستخدام  ً 

 . تفكري املحدد من خالل القبعة التي ترمز إىل نوع التفكريلمنط ا أن يستخدم الفرد أو الجامعة

ُوبشكل واضح فإن الظروف الخاصة ورغبـات األفـراد تحـدد أي قبعـة سـيتم اسـتخدامها، 

لألوقات التي يكون  ووقت استخدامها، ومع ذلك فإنه من املمكن إعطاء بعض اإلرشادات العامة

 . التفكري ًخدام القبعات املختلفة مفيدا يف عمليةفيها است

 :)38(مترين رقم 

 م قبعات التفكري الست بشكل معرتض؟اما املواقف التي ميكن أن يتم فيها استخد

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :Yellow Hatالقبعة الصفراء 

ـــتم تظهر حاجة استخدام القبعة الـصفراء عنـدما  ي

اقــرتاح فكــرة جديــدة مــن أجــل إبــراز ميــزة هــذه 

 ٍ وإذا ما تم تبني قيمة هـذه الفكـرة عندئـذ،الفكرة

مــن أجــل ذلــك معظــم . ســتعامل بجديــة أكــرث

 الجديدة يجـب أن تكـون فكاراالستجابات اآللية لأل

  .للقبعة الصفراء بدالً من االحرتاس التقليدي للقبعة السوداء
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هناك خاصية الستخدام القبعة الصفراء يف البداية عند طرح فكـرة جديـدة للحكـم عليهـا، 

وبشكل عام فإنـه مـن  ٍ يوجد داع الستخدام القبعة السوداء، عندها ال،ِإذا مل تبد الفكرة أية ميزة

األسهل أن تكون إيجايب قبـل أن تكـون سـلبي عـىل عكـس األسـاليب األخـرى املحيطـة بعمليـة 

  .التفكري

إذا بدا هناك رفض عام ورصف نظر عن بعض املقرتحات لعدم تأييدها من قبل املجموعـة 

ل استخدام قبعة التفكري الصفراء قبل أن يتم نبـذ الفكـرة ُاملشرتكة يف عملية التفكري، عندها يعق

  .قبل اكتشاف امليزة التي متلكها

ًعند حدوث يشء وعند وجود تغري رئيس يف عمليات التفكري؛ عندها يجب دامئـا اسـتخدام  ّ

 اليشء نفسه ،»للسحابة بطانة فضية«القبعة الصفراء يف هذه الحاالت لفحصها لرؤية ما إذا كان 

 . ىل أي اقرتاح يقدمه املنافس أو املشرتك يف جلسة التفكري اإلبداعييطبق ع

  الخـاص أوهل لهذا االقرتاح أية فائدة ممكنـة لتنظيمـك :ُويف هذا املجال يطرح التساؤل اآليت

 لعملك الذي تقوم به ؟ 

 هناك بعـض الخـصائص ،يفضل استخدام القبعة الصفراء عندما يتم إقناعك بسوء فكرة ما

 .  استخدام القبعة الصفراء، وذلك لتبرص املناحي اإليجابية فيها قبل املناحي السلبيةملحاولة

 هنــاك ؟ هــل ميكــن أن تتحــول إىل فرصــة، أو عنــد وجــود مــشكلة،عنــد حــدوث يشء يسء

 . احتاملية الستخدام كل من قبعتي التفكري الصفراء والخرضاء

 :)39(مترين رقم 

 .تفكري الصفراء؟ مدلالً مبثال واحد عىل األقلما منط التفكري الذي متثله قبعة ال
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...................................................................................................................... 

 :Black hatالقبعة السوداء 

 مـيل التطبيقـيع القبل وضع أي اقرتاح موضع التنفيذ

فمـن . مثة حاجـة ملحـة السـتخدام قبعـة التفكـري الـسوداء

 أو العمـل ،ّاألفضل تجنب األخطاء بدالً مـن التغطيـة عليهـا

عىل تجاهلها؛ فأي عمل مقرتح يجب أن يكون قـابالً للبقـاء 

 . قبعة السوداءبعد فحص وتدقيق ال

يتطلب ظهور فكرة جذابة استخدام احرتاس القبعة السوداء للتأكد من عدم اإلقبال عليهـا 

 . بسبب حكم أو رأي مبهور؛ دون متحيصه وتقليب وجوهه

 حاجة القبعة السوداء عند وجود فكرة مبدعة قادرة عىل تقديم فوائد، وعادة ًأيضاوتظهر 

ًملبدعة جذابا؛ لدرجة نسيان قابلية تطبيقها العميل، وكثري من ما يكون مقدار تألق هذه الفكرة ا

 ليكتـشفوا عـدم وجـود رواج لهـم يف ،هم فقـطأفكـاراملخرتعني انجرفوا خلـف إتقـان أو تفـوق 

 . الخارج

ٍ عند استسالم الطرف اآلخـر أو تقدميـه عـرض مغـر، عنـدها تظهـر حاجـة ،ويف املفاوضات

 قد ال تكون كام تبدو عليه؛ تظهـر حاجـة كـل مـن القبعتـني احرتاس القبعة السوداء، ألن األشياء

مـا هـي : وكأن حال مرتـدي هـذه القبعـة يقـول. ّالصفراء والسوداء كلام حدث تغري يف الظروف

 األخطار التي تحيط بهذه الفكرة ؟ ما هي الفوائد التي ميكن أن نجنيها من هذه الفكرة ؟
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.  الناقـدًقبعة التفكري السوداء فيهـا بعـضا مـن مهـارات املفكـرس أن رحظ عزيزي الداهل تال

 . وضح ذلك

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :Red Hat القبعة الحمراء 

تستخدم القبعة الحمراء عند اعتبار كـل مـن الفكـرة 

ميلــك . طويــلاملثــرية للجــدل وفكــرة موجــودة منــذ وقــت 

 مامثلـة وتـشكيل أفكـاراألشخاص الوقـت الكـايف للتفكـري ب

مشاعر وآراء حـول القـضية، مـام يـستحق طلـب اسـتخدام 

قبعة التفكري الحمراء ملعرفة موقف كـل شـخص مـن هـذه 

   .القضية

ّالتفكري الحمراء كلام أوحى التفكري حول الفكرة بوجـود تنـافر أو تعـصب  وتستخدم قبعة

و تعـارض الفكـرة، أالتفكري املنطقي؛ مبعنى ال توجد أدلة منطقية تؤيد   مستند إىلغري مدعوم أو

 . ويصبح من الجدير عندها استخدام قبعة التفكري الحمراء ملعرفة االنفعاالت األساسية املحتملة

 عـن هـذا ميكن استخدام القبعة الحمراء بعد اتخاذ قرار ما ملعرفة مدى رضا الناس املـشرتكني

 ووظيفـة التفكـري وضـع منـوذج للقـضايا ، ويف النهاية فإن القرارات عادة ما تكون عاطفيةالقرار،

 . يعمل فيه رد الفعل العاطفي عىل منح حصيلة ذات فائدة



 
  قبعات التفكري الستتيااسرتاتيج

 
 

 279  

 

 ،إما بـسبب تـساوي البـدائل أو عـدم كفايـة املعرفـة ٍعند وجود صعوبة يف اتخاذ قرار ما،

وسـيكون هنـاك اسـتخدام مقـصود للقبعـة  ،عندها يعقل االعتامد عىل الحس الباطني والحدس

  .الحمراء

كلام كان هناك أهمية لكيفية إدراك الفكرة أو لكيفية قبولها يكون هناك حاجة الستخدام 

القبعة الحمراء، وهناك أشياء مامثلة ال ميكـن أن تحقـق املنطـق، لكنهـا تعتمـد عـىل اإلحـساس 

 . ِالخاص وعىل طبيعة املواقف املعالج

 ):41(رين رقم مت

 ما الحاالت أو املواقف التي ميكن فيها استخدام قبعة التفكري الحمراء؟

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :Green Hat   القبعة الخرضاء

ُعنــدما يحــدث كــل يشء بهــدوء، وعنــدما تطــرح خطــط 

ها يحـني وقـت االسـتخدام  عنـد،األعامل وال يكون هناك بـدائل

املــدروس لقبعــة التفكــري الخــرضاء لتحقيــق فائــدة مــن جلــسة 

تتوقف قليالً عند أية نقطة وتسأل عـن قبعـة . التفكري اإلبداعي

 هل هناك طرق أخرى للقيام بهذا العمل ؟ : التفكري الخرضاء

ــصد ــدما نق ــت الحــايل عن ــياء يف الوق ــا األش ــتم به ــي ت ــر حاجــة تحــدي الطــرق الت  تظه
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هـل ميكـن أن : وعرب هذا التحدي يحدث تفكري القبعة الخرضاء. لتحسن والتقدم تجاه فكرة ما ا

 يتم العمل بطريقة أخرى ؟ هل ميكن أن يتم العمل بطريقة أفضل ؟ 

 يجـب أن يتبعهـا وبـشكل فـوري جهـد ،عند وجود محاولة رسمية لوضـع قامئـة بالبـدائل

 هل هناك بدائل إضافية ؟ : القبعة الخرضاء 

هناك رضورة الستخدام قبعـة التفكـري الخـرضاء عنـد التحديـد الـدقيق للمجـال كحاجـة و

 . التفكري الحديث واملفاهيم الحديثة

هـل : وعند وجود حاجة لتغيري اإلدراك يكون هناك رضورة واضحة لقبعة التفكري الخرضاء 

 ميكن النظر له بطريقة أخرى ؟ 

لتقدم واالرتقاء، أو عندما يظهر التفكري وكأنـه  عىل اِعندما يغوص التفكري ويكون غري قادر

  . عندها نحتاج للقبعة الخرضاء ملحاولة فتح اتجاهات جديدة للتفكري،يدور حول دائرة مغلقة
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 الجاد، بني تعد قبعة التفكري الخرضاء القبعة املسؤولة عن إحداث التفكري الجانبي أو اإلبداع

 .ذلك

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :White Hatالقبعة البيضاء 

تظهر حاجـة اسـتخدام القبعـة البيـضاء عنـد وجـود 

 من أجل جمع أكرب قدر من املعلومات حول ،موقف جديد

  .هذا املوقف

حاجـة  عند وجود اختيار أو انتقاء أو قرار يكون هناك

 املتاحة تلعـب فكري البيضاء للتأكد من أن املعلوماتلقبعة الت

  .دورها يف القرار وللتأكد من أن القرار مالئم للظروف الواقعية

ًتعمل قبعة التفكري البيضاء عىل إضافة الواقعية عنـدها يـصبح التفكـري غـري واقعيـا وغـري 

 . متصالً بالعامل الحقيقي

يط مبا أن التخطيط يجب أن يأخذ بالحسبان تكون حاجة قبعة التفكري البيضاء قبل التخط

  .ما هو متاح وما هو ممكن

 ففـي ،ات الـرأي واآلراء املختلفـةاختالفـًوأيضا تكون حاجة قبعة التفكري البيـضاء لتهدئـة 

  .ّبعض األحيان ميكن أن تبدد هذه بالحصول عىل املعلومات املناسبة
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ومات قبل قبـول العـروض أو صـنعها، من الجيد استخدام القبعة البيضاء للتحقق من املعل

 ما هي أحدث األرقام حول ما تم عرضه ؟ : وكذلك يف الصفقات يف املفاوضات 

 :)43(مترين رقم 

تعد قبعة التفكري البيضاء قبعة التفكري املحايد، ذلك النوع من التفكري الـذي يتعامـل مـع 

 Master Thinker املفكـر البـارع لجـأياألرقام مبوضوعية بعيد عن الذاتية، ويف سبيل تحقيق ذلك 

ُيرجـي استقـصاء بعـض أدوات جمـع . إىل مجموعة من األدوات التي متكنه من جمع املعلومات

 .املعلومات التي ميكن أن توفر املوضوعية لهذا النمط من املفكرين

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 Blue Hat  قبعة الزرقاء ال

عندما يقـع التفكـري يف نـزاع أو رصاع تعمـل قبعـة التفكـري 

  .الزرقاء عىل محاولة إيجاد إجراءات متهيدية

وعندما ميأل الرتدد الطريقة املعتادة لصنع القضية وعـادات 

 تعمـل قبعـة التفكـري الزرقـاء عـىل ،الجانب املختار يف املناقشات

 . ءات إىل أسلوب قبعات التفكري الستالتحويل املقصود لإلجرا
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كام تستطيع قبعة التفكري الزرقاء أن تحّفز القرارات واالستنتاجات والنتائج عند املـشاركني 

 . يف اللقاء عندما تكون دون املستوى املطلوب

وإذا كان هناك وقت قصري متاح الكتشاف املوضـوع فإننـا نحتـاج لقبعـة التفكـري الزرقـاء 

 . التفكري املنتج مبا أن العادات الطبيعية للتفكري عاجزة عن تحقيق ذلكلتحديد برنامج 

 فإن قبعة التفكري الزرقاء قادرة عىل اقرتاح ،وكلام ظهرت حاجة حقيقية الكتشاف املوضوع

  .بنية لهذا االستكشاف

 األمر الذي يـدعو ،يصبح التفكري يف بعض األحيان كثري التحول ويرتاكم من نقطة إىل أخرى

 عنـدها تظهـر حاجـة ،فكرين للتمسك بأمل الحصول عىل اإلجابة من خالل اإليحاء أو اإللهـامامل

  .االنضباط بالقبعة الزرقاء

 :)44(مترين رقم 

ِ أعـط ،باإلضافة إىل ما تم ذكره من أمثلة سـابقة حـول وقـت اسـتخدام القبعـات العـريض

 .  فيها استخدام القبعات العريضمواقف ميكن أن تفيد عرشة أمثلة إضافية من خربتك الخاصة يف

  .للقبعاتيف هده النقطة، نحن نعترب االستخدام املفرد للقبعات يتضمن االستخدام العريض 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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اختيـار ُمـشكالت أو قـضايا، يرجـى هيئـة  فيام ييل مجموعة من الجمل تـم صـوغها عـىل

 الـست بـشكل التفكـري م قبعـاتا باسـتخداآلتيةالقبعة املناسبة ملواجهة كل مشكلة أو قضية من 

 : عريض

 ) ( ب السياراتأٍليس هناك متسع كاف يف مر 

 ) ( يجب أن نلخص ما توصلنا إليه من قرارات 

 ) ( شكلةأشعر أن اإلجراء املتخذ ال يفيد يف التصدي لحل امل 

 ) ( عملية تصميم مناهج جديدة للمرحلة األساسية مكلفة 

 ) ( مثة بدائل متنوعة لحل مشكلة ارتفاع مشتقات النفط 

 ) ( مبقدور الطلبة التحدث باللغة اإلنجليزية بشكل جيد 

 ) ( كم تبلغ نسبة املعلمني الذين حصلوا عىل رخصة قيادة الحاسوب؟ 

 ) (  قرارا بشأن إدخال املناهج الجديدة؟ل إىلصكيف ميكن أن نتو 

 ) ( ال أميل إىل تطبيق االتجاهات الحديثة يف تربية النشء 

 ) ( ْلنعد جدول أعمل لالجتامع األسبوع القادم بشأن الرسوم املدرسية 

 ) ( هناك عدة احتامالت إلخفاق الطلبة يف امتحان الثانوية العامة 

 ) ( %)67(ة العامة نسبة نجاح الطلبة يف الثانوي 

 ) ( لنضاعف رضيبية املبيعات ونرى ردة فعل الشارع العام 

 ) ( لنجرب فكرة إنشاء مدرسة للذكاء املتعدد يف الوطن العريب 

 ) ( لدي حدس أن هذا األمر مريب 

 ) ( لرنتدي قبعة التفكري الحمراء لبعض الوقت 

 ) ( ما لخطوة التالية يف العمل 
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 ستخدام النظامي للقبعات التفكري الستاال: ًثانيا

 Systematic use of the Six Hats 

 كحاجـة يف االستخدام العريض للقبعات التفكري الـست يتـضمن االسـتخدام املفـرد للقبعـات

بيـد أن االسـتخدام النظـامي يعنـي تحديـد . اللقاءات والنقاشات يف جلـسات التفكـري اإلبـداعي

بـني هـذه القبعـات واحـدة تلـو األخـرى مـن أجـل اكتـشاف تسلسل للقبعات ومن ثم التنقـل 

  .املوضوع بشكل كامل خالل فرتة قصرية من الوقت

 De( التاليـة ميكن أن يوظف االستخدام النظامي للقبعات الست يف القيم الخاصة للظـروف

Bono,1998 : ( 

ّعنــد أخــذها جــزءا مــن التفكــري فيــه متــسك قــوي وآراء مختلفــة عنــدها تأخــذ املن  اقــشات ً

 ً.والخالفات حيزا

 .عند وجود قرار مرتدد ومتنقل ليس له مكان محدد 

 .عند قرص الوقت وحاجة املوضوع للبحث الشامل 

 :) 46(مترين رقم 

 دعـم وجهـة ؟دام النظامي لقبعـات التفكـري الـستم العريض واالستخاما الفرق بني االستخد

 .نظرك مبثالني عىل األقل

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 
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  Sequence use of the Six Hats  االستخدام املتسلسل للقبعات الست

القبعـات ؛  نقطة البداية التي يجب تذكرها هي أنه ال يوجد تسلسل واحد صحيح الستخدام

ًألن هذا التسلسل سيتغري بناء عىل املوضوع وبناء عىل   .  بهذا املوضوعاألشخاص املفكرينً

وبالرغم من إمكانية االحتفاظ الذهني بخط إرشاد عام؛ إال أنه ال يوجـد قـصد يف محاولـة 

ًحفظ التسلسالت املختلفة لألنـواع املختلفـة مـن املواقـف، وسـيكون ذلـك تعقيـدا مبالغـا فيـه  ً

ة تذكر التسلـسل الـصحيح ًالستخدام القبعات، وعندها سيستغرق املفكرون وقتا أطول يف محاول

  .عىل حساب التفكري يف موضوع القضية املطروحة

لذلك يف التدريب يفضل العمل عىل تلخيص املناقشات حول تسلسل القبعات الذي يجب 

ّوميكن ملنظم أو ميرس اللقاء أن يعمل ذلـك خـالل . مهاااستخدوومن ثم يتم تدوينها  استخدامه،

  . تلقاء نفسهالنقاش مع أعضاء املجموعة أو من

 :)47(مترين رقم 

باعتقادك ما الحكمة من عدم وجـود تسلـسل ملـزم لألفـراد يف اسـتخدام قبعـات التفكـري 

 الست؟ 
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 التفكري الست؟ عالم يعتمد ذلك؟هل ميكن للفرد املفكر وضع تسلسل خاص به لقبعات 
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 General Guidelines   توجيهات عامة

. يجب تذكر إمكانية استخدام كل قبعة لعدد غري محـدد مـن املـرات يف الحيـاة الحقيقيـة

م القبعة الخرضاء ثالث مرات خالل جلسة تفكري واحدة من ميكن أن تستخد: فعىل سبيل املثال 

 . جلسات التفكري اإلبداعي

 End the Sequenceنهاية التسلسل 

 Blue Hat  القبعة الزرقاء 

أبسط نهاية لتسلسل التفكري هـو اسـتخدام القبعـة الزرقـاء، وذلـك عنـدما يـتم اكتـشاف 

  .كتشاف وإعادة ما تم التفكري فيهموضوع فإن القبعة الزرقاء تعمل عىل تلخيص هذا اال

 تستطيع القبعة الزرقاء أن تحدد خطوة التفكري التالية التي ،وعند استخدامها كقبعة أخرية

 هذه هي الوظيفـة التنظيميـة للقبعـة . كام أنها تستطيع أن تخطط للقاء التايل،يجب العمل بها

 . الزرقاء
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 أو ،للقـاء أن يتوقـف عنـد هـذه النقطـة ميكـن ،وعند استخدام القبعة الزرقاء لصنع قـرار

اختبار قرار ما ميكـن / فعىل سبيل املثال لفحص،ُميكن أن تستخدم القبعات األخرى لفحص القرار

حتـى يف قـضايا مامثلـة ميكـن أن تـستخدم القبعـة  ،استخدام القبعة السوداء والقبعـة الحمـراء

 . ة األهداف التاليةالزرقاء مرة أخرى كقبعة أخرية من أجل التلخيص وتحديد خطو

 Black Hat  القبعة السوداء 

عندما صنع قرار أو قبول اقرتاح أو تقرير مجموعـة مـن األعـامل ميكـن عنـدها اسـتخدام 

هل الفكرة منطقية؟ هل هي مقبولة؟ هل هـي  القبعة السوداء للتقييم النهايئ لنهاية التسلسل؛

ُيف هذا املوضع النهايئ يعطـي املفكـرين ثقـة العلم باالستخدام الدائم للقبعة السوداء . معقولة؟

 وهـم يعلمـون بوجـود تقيـيم ، خالل جلسة التفكريأفكارأكرب باستخدام القبعات األخرى لتوليد 

نهايئ دائم، وهذا االستخدام النهايئ للقبعة السوداء ال يغطي فقط الرفض املحتمل لالقرتاح ولكنه 

  .)بقصد االستعداد لها(جهتها  والصعوبات املمكن موا املشكالتًأيضارض في

ًوهناك حاجة قوية للتأكيد عىل أن تقييم القبعة السوداء النهايئ يجب أن يكون موضـوعيا 

 وهذا االستخدام املحدد للقبعة السوداء متعلق بالتطبيق العميل للفكرة، باإلضـافة ،قدر اإلمكان

  .يف الجلسةوالتي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار يف وقت أبكر  -إىل قيمتها 

 Red Hat  القبعة الحمراء 

ا تستخدم تستخدم القبعة الحمراء من أجل نهاية جلسة التفكري لعدد من األهداف؛ إذ إنه

 و يجـب اسـتخدام القبعـة الحمـراء إلعطـاء رد،بعد اسـتخدام القبعـة الـسوداء للتقيـيم النهـايئ

 إذا و.  الفعــــــل العــــــاطفي للتقيــــــيم أو للقــــــرار األســــــايس الــــــذي تــــــم اتخــــــاذه
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 يف بعض األحيان ، الفكرة فإنه عادة ما يتبعها قبعة التفكري الحمراءرفضت القبعة السوداء

ترفض القبعة السوداء الفكرة كونها غري قابلة للتنفيذ لكن القبعة الحمـراء تبقـى متعلقـة بهـذه 

 : وكأن حال املفكر صاحب القبعة الحمراء يقول. الفكرة

 .»ًبلة للتنفيذ ولكنني ال زلت معجبا بهاأنا أعلم أن هذه الفكرة غري قا«

 ال تجتاز القبعة الحمراء القبعة السوداء لكنها تبني أن الفكـرة غـري قابلـة ،يف قضايا مامثلة

 والعمـل اإلضـايف يحتـاج ألن يـتم .للتنفيذ يف الوقت الحارض، وال يعني عدم وجود إمكانية فيهـا

 هذا االستخدام للقبعة الحمراء مينـع الـرفض ،عاملإنجازه لتحويل اإلمكانية إىل فكرة قابلة لالست

 . الجيدةفكاراملبكر لأل

عند إثبات عدم إمكانية صنع قرار بـسبب تعـادل البـدائل أو بـسبب املعلومـات الناقـصة 

عندها ميكن أن تستخدم القبعة الحمراء لصنع قرار مبني عـىل الحـدس، وهـذه النقطـة جـديرة 

  .باالهتامم

 أن تستخدم القبعة الحمراء بشكل صحيح يف نهاية الجلسة للـسؤال يف بعض األحيان ميكن

 هذا نوع من اتحاد القبعتني الحمراء والزرقاء مبا أنـه ،عن املشاعر اإلجاملية حول الجلسة نفسها

  .تعليق عىل مشاعر الجلسة

 »كيف يشعر الجميع تجاه هذه الجلسة؟«

 :)49(مترين رقم 

يـز اسـتخدام قبعـة التفكـري الحمـراء يف عمليـة اتخـاذ ما هي األحوال أو الظروف التي تج

 القرار؟
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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  Green Hatالقبعة الخرضاء 

تستخدم القبعة الخرضاء يف بعض األحيـان مـن أجـل إغنـاء جلـسة التفكـري لطـرح بـدائل 

ًماذا سنفعل تجاه هذه الفكرة ؟ وإذا كان هنـاك حاجـة التخـاذ قـرار بنـاء عـىل هـذه : األعامل 

ة السوداء، فالقبعـة الحمـراء فالقبعـة  عندها يجب أن يتبع القبعة الخرضاء ؛ فالقبع،اإلمكانيات

 .لخ كام يف النهاية املعتادة للجلسة ا...الزرقاء

وإذا كانت إمكانيات القبعة الخرضاء ميكن تضمينها كجـزء مـن الفكـرة نفـسها مـن أجـل 

ومـن غـري  االعتبار املستقبيل، عندها يجب أن تأيت القبعة الخرضاء يف وقـت مبكـر يف التسلـسل،

 . الجلسة باإلمكانيات التي لن يتم اعتبارها عىل اإلطالقاملعقول إنهاء 

 Main Points About Endings of Sequences  نقاط رئيسية حول نهاية التسلسل

نستطيع أن نجمل هنا النقاط الرئيسية حول نهاية تسلـسل القبعـات الـست عـىل النحـو 

 ): De Bono,1998(اآليت 

 ).الخ... أفعال، قرارات(حاجة لها نهايئ كلام كانت هناك استخدام القبعة السوداء للتقييم ال 

ُاستخدام القبعة الحمراء إلعطاء رأي عاطفي ورد فعل عىل القرارات، وبخاصـة عنـدما تبنـى  

 .القرارات عىل غري أساس منطقي

 . التاليةاستخدام القبعة الزرقاء لتلخيص األهداف ولتحفيز القرارات ولتنظيم الخطوات 
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  Beginning of the Sequenceالتسلسل بداية 

يعتمد التنوع يف بداية التسلسل عىل موضوع القضية أو القـرار قيـد البحـث واالستقـصاء، 

وعىل إمكانية االهتامم املسبق بها وعىل املشاركني يف اللقاء، ويف هذا الـسياق ميـن اقـرتاح بدايـة 

 ): De Bono,1998(التسلسل اآليت 

  Blue Hatالقبعة الزرقاء 

 ولتقـديم ،ًيجب أن تأيت القبعـة الزرقـاء دامئـا يف البدايـة مـن أجـل تحديـد مظهـر اللقـاء

 . املوضوع يف جلسة التفكري اإلبداعي، وإلعطاء اللقاء خاصية االستمرارية

ًوتستخدم القبعة الزرقاء لتحديـد موضـع تركيـز يف اللقـاء؛ ابتعـادا عـن التـشتت يف طـرح 

ِيكون هذا سهالً لكن يف حاالت أخرى يحتمل بذل جهد كبري من قبـل ، ويف بعض الحاالت فكاراأل ُ

توجيـه االنتبـاه إىل  القبعة الزرقاء ملحاولة تحديد ذلك، حيـث مـن مهـام قبعـة التفكـري الزرقـاء

 .عنارص التفكري املحددة والتي يجب الرتكيز عليها

  .»كيف ستعمل عىل معالجة هذا املوضوع؟«

 كـل منهـا سـيتم ،وضوع عند هذه املرحلة إىل تركيزات ثانويـةهناك أوقات يتفكك فيها امل

ٍمعالجتها حسب دورها، وعندئذ تكون مهمة قبعـة التفكـري الزرقـاء العمـل عـىل إعـادة توجيـه 

 .املسار وفق األهداف املوضوعة

أينام يوجد استخدام نظـامي للقبعـات الـست تعمـل عنـدها قبعـة التفكـري الزرقـاء عـىل 

  .الستخدام النظاميتحديد تسلسل هذا ا

 ُميكن أن يعترب إعداد اللقاء جزء من التسلسل أو جزء مفصول عن التسلسل الفعيل نفسه،

 . وهذا يعد من مهام قبعة التفكري الزرقاء
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  Red Hatالقبعة الحمراء 

فكـرة أو  يعني استخدام القبعة الحمـراء االعتقـاد بوجـود عواطـف ومـشاعر قويـة حـول

 : من مثل قول املفكر.  جلسة التفكري اإلبداعيمفهوم أو إدراك يف

 .»ما هو شعور الجميع تجاه القضية؟«
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 وإذا مـا تـم مناقـشته يف ،املوضـوع لفـرتة طويلـة مـن الوقـتالحـضور بجميـع إذا أحاط 

 لذلك هناك وجهة نظر يف استخدام القبعة ،مناسبات عديدة ؛ فال بد من وجود مشاعر تتعلق به

 وإذا كان املوضوع مثـري للجـدل بحـد ذاتـه يجـب عنـدها اسـتخدام القبعـة ،الحمراء يف البداية

الحمراء يف البداية؛ وذلك للتعرف عىل ردود األفعـال العاطفيـة تجـاه املوضـوع أو القـضية قيـد 

  .البحث

 هناك خطر يف اسـتخدام القبعـة الحمـراء يف البدايـة؛ إذ يف بعـض ،يف الحاالت غري األكيدة

ًلرئيس اجتامعا ما وقام بالتعبري عن طريقة تفكريه بالقبعة الحمراء سـيكون الثقافات، إذا حرض ا

هناك خطر يف هذا االجتامع ؛ ألن بقيـة الحـضور سـيحاولون تأييـد رأي الـرئيس، لـذا فالطبيعـة 

باسـتخدام القبعـة  يف قـضايا مامثلـة حـاول أن تتجنـب البـدء. التمهيدية لالجتامع سوف تنهدم

 .الحمراء

 ):50(مترين رقم 

يف الثقافة العربية مثـة انـصياع واضـح 

ًغالبــا مــا يبــدؤون يف  للرؤســاء يف العمــل؛ إذ

الحديث يف موضوع ما معـربين عـن وجهـة 

ــات  ــون انطباع ــا تك ــا م ــي غالب ــرهم الت ًنظ

شخـصية، ومـن ثــم يتحـول اللقـاء إىل دعــم 

. وتأييد لرأي رب العمل من قبـل املرؤوسـني

ن وفــق قبعــة التفكــري الحمــراء كيــف ميكــ

 تجنب هذا األمر؟ 
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 Whit Hatالقبعة البيضاء 

ْمن يحـرض جلـسة  ًيجب استخدام القبعة البيضاء إذا كان املوضوع جديدا بالنسبة لجميع

تزويـد الحـارضين باملعلومـات األساسـية ل التفكري؛ وذلك إلعطاء خلفية من املعلومات حولـه، أو

حول املوضـوع قيـد البحـث واالستقـصاء، وهـذا ال يحتـاج إىل اإلملـام بالتفاصـيل الكاملـة حـول 

ٍاملوضوع املطروح لكن يجب وضع الجميع يف الـصورة بـشكل كـاف فـيام يتعلـق بـالفهم العـام 

 . للمشكلة أو القضية التي ستبحث

 يتوقع وجود آراء متكررة فمن املعقول عنـدها اسـتخدام ًعندما يكون املوضوع محايدا وال

 . القبعة البيضاء يف بداية جلسة التفكري

ُ فحينئـذ ال يوجـد اقرتاحـات تـدرس،عندما يكون هدف اللقاء استكشاف املوضوع  لـذلك ،ٍ

  .أوالًيكون من الرضوري استخدام القبعة البيضاء 

 Yellow Hat   القبعة الصفراء

لصفراء يف بداية جلـسة التفكـري إذا كـان هنـاك فكـرة أو اقـرتاح بحاجـة تستخدم القبعة ا

 فيجـب ،أوالًوإذا كان هناك بعض التغيري أو مـسابقة أو منافـسة  لدراسة أو حكم سيتم إصداره،

وبالطبع يف بعض الحاالت يتطلب استخدام .  استخدام القبعة الصفراء كبداية جلسة التفكريًأيضا

 . الحصول املعلومات حول املوضوع أوالًالقبعة البيضاء 



 
 الفصل الخامس

 
 

 296 

 

السبب الرئيس لبـدء التفكـري املتفاعـل بالقبعـة الـصفراء هـو إذا مـا كـان الجهـد املحـدد 

 عنـدها ال يحتمـل ،واملدروس للقبعة الصفراء ال يستطيع إيجاد قيم كثرية يف الفكـرة أو االقـرتاح

كـشفت القبعـة الـصفراء عـن  إذا ،عىل نحو مضاد! وجود نقاط كثرية من خالل أي تفكري إضايف 

مـن   عندها يكون هناك دافعية قوية لالهتامم بـالفكرة كاملـة،قيمة جديرة باالهتامم يف الفكرة

 . خالل استخدام قبعة التفكري الصفراء

من املنطقي وضع القبعة الصفراء قبل القبعة السوداء عند إصدار األحكـام ؛ مبـا أنـه مـن 

  ً.كنت سلبياًاألصعب أن تكون إيجابيا بعد أن 

 :)51(مترين رقم 

 . ً إيضاح هذه العالقة مستشهدا مبثالبجي. قبعة الصفراء والقبعة السوداءمثة عالقة بني ال

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

   Black hatالقبعة السوداء 

ًبعات يبقـى خيـارا شخـصيا للمفكـرعىل الرغم من أن اختيار تسلسل الق  فأنـا ال أرى أيـة ،ً

 فهذا هو عادة التفكـري التقليـدي ،-ديبونو القول منسوب إىل - فائدة من البدء بالقبعة السوداء

 .بعدم إعطاء الفكرة فرصة إبراز قيمتها من خالل استخدام قبعة التفكري السوداء
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 :)52(مترين رقم 

ضيل يف البدء باستخدام قبعة التفكري الـسوداء يف بدايـة من وجهة نظر ديبونو مثة عدم تف

 هل ميكنك تعليل ذلك؟ . جلسة التفكري اإلبداعي

...................................................................................................................... 
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  Green Hatالقبعة الخرضاء 

ً يجـب أن تكـون البدايـة دامئـا .ءال يوجد نقاط كثرية حول البدء باستخدام القبعة الخـرضا

 بعـدها ميكـن أن تـستخدم القبعـة الخـرضاء لتطـوير البـدائل ،بالقبعة البيـضاء لطـرح املوقـف

 . فكارواأل

  The Middle of the Sequenceمنتصف التسلسل 

 واآلن ميكننا االهـتامم ،لقد أخذنا بعني االعتبار عىل فرتات نهاية التسلسل وبداية التسلسل

  ):De Bono,1998(التسلسل مبنتصف 

  Green Hatالقبعة الخرضاء 

 تـستخدم القبعـة ،بعد أن تتفحص القبعة البيضاء املعلومـات املتاحـة بعنايـة

من أجل البدائل واالقرتاحات حيث تؤخذ كل واحدة منها بعني االعتبار مع الخرضاء 

ي أفضت بها قبعة املنافع الت/الفوائد جهد القبعة الصفراء إليجاد القيمة، أوتلخيص 

  جاذبيـةفكـاروهذا االهتامم ميكـن أن يقتـرص فقـط عـىل أكـرث األ التفكري الصفراء،
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 .  اإليجابيةفكار ومن املحتمل أن تستخدم القبعة الصفراء لقامئة األ، إذا كان هناك عدد كبري منها

  فبعـد أن، بـشكل مبـارش بعـد القبعـة الـسوداءًأيـضاوميكن أن تستخدم القبعة الخـرضاء 

 ميكـن أن تـستعمل القبعـة الخـرضاء بـشكل ،تكشف القبعة السوداء عن املشكالت والصعوبات

ُفوري ملعرفة مدى إمكانية التغلب عىل هذه الصعوبات ؛ يحتمـل وجـود قامئـة مـن الـصعوبات 

 .عندها تطبق القبعة الخرضاء لكل واحدة عىل حدة

دم القبعـة الخـرضاء لتحديـد ميكـن أن تـستخ) ًكام ذكر سـابقا ( من أجل نهاية التسلسل 

  :وكأن مرتدي القبعة الخرضاء يقول. اإلمكانيات لألعامل التي تم طرحها

 .»ماذا سنفعل حيال هذه الفكرة؟« 

 .»ما هي بدائل األعامل هنا ؟ « 

 Yellow Hatالقبعة الصفراء 

بـق هـذا  وميكن أن يط،تستخدم القبعة الصفراء إليجاد قيمة للحدث أو للتغيري أو للفكرة

ُاملوضوع الفعيل يف جلسة التفكري اإلبداعي، وميكن أن يعلن اللقاء لالهـتامم بـبعض املقرتحـات، 

ٍ خالل جلسة التفكري اإلبداعي يجب استخدام القبعـة الـصفراء بـشكل متـأن فكاروعند ظهور األ

 . االقرتاحاتّ التي تم طرحها يف هذه فكاروبرتكيز كبري إليجاد القيم والفوائد املستخلصة من األ

ومن الناحية النظرية، يجب أن يطبق هذا كلام تم اقرتاح بديل أو فكرة ما جلسة التفكـري 

ًاإلبداعي، وقد ال يحتمل حدوث هذا دامئـا يف الظـروف العمليـة  لـذلك فاالقرتاحـات قـد تكـون ،ُ

  .بحاجة لالختيار والتجميع من أجل القبعة الصفراء
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 فمـن املفيـد عنـدها تقـديم القبعـة ،يـة ضـد أي فكـرةسلبية قو) ميل(وعند وجود نزعة 

هـذه املقدمـة للقبعـة الـصفراء قـد  التي تـم توليـدها، الصفراء للكشف عن أية قيمة يف الفكرة

 . تغيريات املقدمة كمتطلب - ًتكون جزءا من االستخدام املرن للتسلسل

  Black hat القبعة السوداء

 ويف قـضايا مامثلـة تتبـع ،جـاه إصـدار األحكـاممن الواضح أن القبعة السوداء تـستخدم ات

 . استخدام القبعة الصفراء

 إحــدى اســتخدامات القبعــة الــسوداء، وتــم التعــرض لهــذا يوعمليــة التقيــيم النهــايئ هــ

 . االستخدام يف تعليقنا حول نهاية التسلسل

جـل مـن أّاالستخدام املحسن للقبعة السوداء يتعلق بتحديد الثغرات والعيـوب يف الفكـرة 

 فالـصفراء ، الخـرضاء: لذلك ميكن أن يكون هـذا التسلـسل،تحسينها عن طريق إزالة هذه العيوب

 والقبعة الصفراء تفحـص الفوائـد منهـا والقبعـة ،فالسوداء؛ وتقوم القبعة الخرضاء بتوليد الفكرة

ويجـب . السوداء بفحص األخطاء يف الفكرة املولدة من قبل املشاركني يف جلسة التفكري اإلبداعي

تجنب االستخدام الفوري للقبعـة الـسوداء بعـد القبعـة الخـرضاء، وقـد أكـد ديبونـو عـىل هـذا 

 . التسلسل يف أكرث من مرة

وبالرغم من وجود رغبة حقيقية لتحسني الفكرة ؛ إال أن هناك خطورة كبرية مـن االنـزالق 

ود إىل الرتيـث يف خلف العادة الطبيعية للبحث ملهاجمة الفكرة حاملا تـصبح واضـحة، وهـذا يقـ

 .استخدام قبعة التفكري السوداء

   White Hat القبعة البيضاء

ميكن اسـتخدام عندما تظهر الحاجة ملعلومات أكرث يف أي وقت من جلسة التفكري اإلبداعي 

  .حتى لو مل يتم التخطيط لهذه القبعة ضمن التسلسل،القبعة البيضاء حينها
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مبعنى هل يجب أن نحصل عىل أكـرب قـدر ممكـن عند هذه النقطة ميكن أن يوجد جدل؛ 

ّ أم يجب الحصول عىل بعـض املعلومـات ثـم نـشكل ،من املعلومات بعدها نبدأ بتشكيل الفكرة

  باملعلومات كاملة ؟ فكارالفكرة، ثم نقارن هذه األ

وإذا حصلنا عىل جميع املعلومات يف البداية يكون هناك مخاطرة ؛ ألن ذلك سـيعمل عـىل 

 لـذلك ،فكـار كام أننا قد ال نعلـم أيـة معلومـات نفحـصها إىل أن منلـك بعـض األ،كارفتشكيل األ

الحصول عىل بعـض املعلومـات يف البدايـة مـع اسـتخدام مبكـر ) De Bono,1998(ديبونو  يفضل

 مـن خـالل فكـار ويف النهاية يتم التحقـق مـن األً،أيضا ونقيمها فكار ثم نطور األ،للقبعة البيضاء

 .لمعلوماتالفحص الدقيق ل

ُوقد ال تكون هذه قاعدة صعبة ورسيعة ؛ ألنه يوجد أوقات ال يحتمل فيها تقيـيم الفكـرة 

 .دون أساس كامل من املعلومات

ًالقاعدة العامة حول القبعة البيضاء هي أنه عندما يكـون موضـوع التفكـري معروفـا لـدى 

 أمـا إذا كـان ً،ل أقـل تكـرارااملفكرين املشاركني يف اللقاء عندها تـستخدم القبعـة البيـضاء بـشك

ًاملوضــوع غــري معروفــا فيجــب اســتخدام القبعــة البيــضاء مبكــرا يف جلــسة التفكــري اإلبــداعي،  ً

 . ّ عىل نحو مقدمفكارواالستخدام اإلضايف لهذه القبعة هو عندما توضع األ

  .»هل هذه الفكرة تناسب الظروف الحالية ؟ ما هي األرقام؟«

 وهـذه ، جمع املعلومات هو كل ما تحتاج إليه إلنجاز عمل ماعادة توجد نزعة تفرتض أن

ّاملعلومات ستجعلك تقرر وتفكر من أجل نفسك  فمـثالً .ً وهذا يكـون صـحيحا يف حـاالت قليلـة،ُ

ويف معظـم الحـاالت تكـون هنـاك  يقوم جدول مواعيد الخطوط الجوية بتحديد موعد رحلتـك،

 . ينتج االحتامالت واالقرتاحاتحاجة لكل من املعلومات والتفكري ؛ فالتفكري
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 :)53(مترين رقم 

ًمتى يكون استخدام قبعة التفكـري البيـضاء ملزمـا مـن قبـل املـشاركني يف جلـسة التفكـري 

 اإلبداعي؟ 

 ًومتى تستخدم بشكل أقل تكرارا؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  Setting up Sequencesلتسلسل إعداد ا

إىل وجود نوعني من التسلسل يف اسـتخدام قبعـات التفكـري ) De Bono,1998(يشري ديبونو 

 : الست، فيام ييل تفصيالً لهام

  Fixed Sequencesالتسلسل الثابت   -1

القضايا يف  ميكن ضبط تسلسل القبعات بشكل مسبق عند تخطيط األعامل أو املشاريع أو

التفكري اإلبداعي، وعندها يتم أخذ كل قبعة بعني االعتبار بـشكل دوري لفـرتة محـددة جلسات 

ً وهـذا هـو اإلجـراء األكـرث شـيوعا يف جلـسات التفكـري ،من الوقـت يف جلـسة التفكـري اإلبـداعي

 .اإلبداعي

 :)54(مترين رقم 

 متى ميكن االلتزام بالتسلسل الثابت يف جلسات التفكري اإلبداعي؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  Contingent and Flexible Sequencesالتسلسل املحتمل واملرن   -2

يشري هذا النوع من االسـتخدام لقبعـات التفكـري الـست إىل املرونـة يف اسـتخدام قبعـات 

ــت واملــض ــسل الثاب ــا يكــون للتسل ــست؛ هن ــري يف أمنــاط التفكــري التفكــري ال ــة تغي بوط احتاملي

 بعـدها قـد تتبعهـا بخطـوة محتملـة ،إذا بدأت بالقبعة الحمراء: املستخدمة، فعىل سبيل املثال 

تالية فيجب عىل القبعة الحمراء أن تظهر مدى التعارض يف الفكرة حتـى يـتم اسـتخدام القبعـة 

 لكن إذا أظهرت القبعـة الحمـراء ،رضالسوداء ملعرفة مدى توافر األساس املنطقي من أجل التعا

  .ٍ فحينئذ يجب أن يتبعها القبعة الصفراء لألسباب نفسها،دعم وتأييد كبريين

 من األفضل امـتالك بعـض املرونـة يف ،وبدالً من مضاعفة محاولة توقع كل حصيلة ممكنة

ملضبوطة، أو استخدام قبعات التفكري الست؛ هذا يعني إمكانية حدوث تغيري يف الخطة األصلية ا

ومع ذلـك أنـت بحاجـة ألن تكـون تحـت حاميـة نفـسك . ًاملعدة مسبقا، إذا كان التغيري معقوالً

ُلتبقى متأكدا من أن هذه املرونة ال تتحول إىل مرونة زائدة تنهـي اللقـاء بوضـع مـسودات مـن  ّ

ساب نقطة إىل أخرى يف الطريقـة املعتـادة غـري منظمـة، معنـى آخـر أالّ تكـون املرونـة عـىل حـ

 .  اإلبداعية الجديدةفكارالنتاجات اإلبداعية؛ بل تكون املرونة يف االستخدام لصالح توليد األ

ًلقد تم التأكيد عىل أن هناك أوقاتا يكون فيها استخدام القبعة البيـضاء رضوريـا عنـدما ال  ً

 .تتم العملية دون معلومات إضافية
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 : Evolving Sequencesتطوير التسلسل 

 ،د خطط مضبوطة لجلسة التفكري اإلبـداعي؛ حيـث يـتم اختيـار قبعـة البدايـةهنا ال يوج

وعند انتهـاء هـذا االختيـار يكـون هنـاك اختيـار للقبعـة التاليـة املـستخدمة يف جلـسة التفكـري 

ِا من قبـل الـشخص املـدير للقـاء اإلبداعي، وهذا االختيار قد يتم عمله منوذجي سـيطرة القبعـة (ً

تم عمله بواسطة اتفاقية مع املشاركني يف اللقاء يف جلسة التفكري اإلبداعي، أو ميكن أن ي) الزرقاء

ًوهناك خطورة من التالعب يف عملية تطوير التسلسل يف استخدام قبعات التفكري؛ إذ يتم أحيانـا 

تطوير تسلسل معني لقبعات التفكـري لـدعم وجهـة نظـر نقطـة يتوالهـا الـشخص الـذي اختـار 

 .  يجب الحذر من هذا االستخدامالتسلسل املعني، ولذلك

وقد يكون هناك قيمة يف تطوير التسلسل عىل مدار جلسات التفكري حيـثام يـتم مناقـشة 

دة، ويف قضايا مامثلة من غري املمكن إعداد برنامج مالئم بشكل مـسبق السـتخدام قالقضايا املع

لتسلـسل املخطـط قبعات التفكري الست، ولذلك من املنطقي تطوير التسلـسل الـذي يـستخدم ا

  .باإلضافة إىل بعض املرونة ملزيد من األهداف

 :)55(تدريب رقم 

يجـب اسـتعامل كـل  استعمل قبعتك الزرقاء إلعداد تسلسل لبقية القبعات مع العلم أنـه

 . قبعة مرة واحدة فقط

ما الذي ميكـن فعلـه ؟ هـل ميكـن أن . الزواربًأصبح املطعم مزدحام بشكل كبري : املوضوع

 . أخرى؟أفكارسعة املطعم أو أن يتم تقديم الغداء عىل جلستني؟ أو ميكن أن يكون هناك يتم تو

ًأعط أسبابا الختيارك القبعات. اقرتح تسلسل مناسب لقبعات التفكري الست ِ. 
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ً علام أن -اعمل عىل تجميع تسلسل القبعات الذي ميكن استخدامه للتفكري باملوضوع اآليت

وميكن استخدام كل قبعة أكرث من مـرة . هو خمس دقائق - الوقت املخصص ألداء هذه التمرين

  ً.حسب ما تراه مناسبا

يض بـأن الحـصول عـىل  هناك اقرتاح يق.هناك صعوبة يف توظيف عامل ماهرين: املوضوع

عامل ماهرين يتطلب تقديم أجور أعىل؛ لكن هناك ركود يف الرشكة وهي غري قـادرة عـىل دفـع 

  .أجور كهذه
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 .  قارنه مع تسلسل زميلك الذي يحدد لك املعلم،عندما تضع تسلسلك للقبعات

 1القبعة 
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...................................................................................................................... 



 
  قبعات التفكري الستتيااسرتاتيج

 
 

 307  

 

 5القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 6القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 )57(مترين رقم 

ضـع تسلـسل القبعـات املمكـن اسـتخدامه .  ضـمن مجموعـةيجب تنفيذ هـذا التـدريب

  ً. كل قبعة ميكن أن تستخدم حسب ما تراه مناسبا.لالهتامم باملواضيع التالية

مثة شكوى من أولياء أمور الطلبة مفادهـا عـزوف أبنـائهم عـن التوجـه لدراسـة : املوضوع

 ما الذي ميكن فعله حيال ذلك ؟ . املهن الصناعية

 1القبعة 
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...................................................................................................................... 
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 كـل قبعـة ميكـن أن .ضع تسلسل القبعات املمكن استخدامه لالهـتامم باملواضـيع التاليـة

 . ًتستخدم حسب ما تراه مناسبا

تعد الرواتب التي يتقاضاها املعلمون من أضـعف الرواتـب املوجـودة يف املهـن : املوضوع

 ل ذلك ؟  ما الذي ميكن فعله حيا.األخرى
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 Timingتسجيل الوقت 

 كم من الوقت يجب أن مييض عند استخدام كل قبعة ؟ 

 إذا ما علم املفكرون أنهـم ًجدامن املفاجئ معرفة مقدار التفكري املنجز خالل وقت قصري 

ًميلكون وقتا قصريا، وكانوا ميلكون فكرة واضحة حول ما يحاول  .ون فعلهً

ُويف الحقيقة فإن االنضباط بالوقت القصري يجرب املفكرين عىل الرتكيـز وميـنعهم التنقـل يف  ّ

ً جـداجميع االتجاهات دون أهداف واضحة املعامل؛ لذلك من املناسب تحديد األوقـات القـصرية 

 . لألشخاص عىل استخدام ساعات من النقاش

ية لكل قبعة من قبعات التفكري الست؛ ويرى ويف هذا املجال يقرتح ديبونو مدة تسعني ثان

 .ة يف جلسة التفكري اإلبداعيدأن هذا الوقت مناسب للحصول عىل نتائج إيجابية وذات فائ

  .الحصول عىل نتائج مؤثرة)  ثانية90مثل (قبعات ميكن من خالل وقت قصري يف تدريب لل

وهـذا . تفكـري الـستدقـائق لكـل قبعـة مـن قبعـات ال) 4-3( يقرتح ديبونو ،وبشكل عام

  :أو املواقف اآلتية/الوقت القصري سيحتاج ألن يتم تعديله حسب الظروف

 يجـب عنـدها جعـل فـرتة القبعـة ،أينام يوجد أهمية لتغطية عـدد وافـر مـن املعلومـات

البيضاء مفتوحـة النهايـة مـن حيـث الوقـت؛ وذلـك لتزويـد املـشاركني بـأكرب قـدر ممكـن مـن 

ّلقضية أو املرشوع قيد البحث، وبالتايل فإنـه مـن الطبيعـي أن يخـصص املعلومات الالزمة حول ا

 . الوقت الكايف لها

ــداعي ــري اإلب ــسة التفك ــدي يف جل ــشكل ج ــا ب ــسوداء مكانه ــة ال ــذ القبع ــدما تأخ  ،ّوعن
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ث اسـتياء كبـري مـن املـشاركني يف جلـسة د يجب أن ال يكون هناك قطع يف الوقـت؛ ألنـه سـيح

 .التفكري

غري املعقول قطع تفكري القبعة الصفراء إذا ما كان هنـاك املزيـد مـن  من ،لألسباب نفسها

  .الفوائد التي يتم طرحها عندها يجب إضافة وقت لذلك

 يفقد الناس الرغبـة ً،جداّفإذا وزع الوقت بشكل كبري  وتفكري القبعة الخرضاء أكرث صعوبة؛

 لكـن ،تاحة تكون مفتوحة النهايـة فالفرتة املفكاروالقدرة عىل العمل اإلبداعي، إذا ما تدفقت األ

 . دقائق فرتة كافية) 4-3( غري متدفقة فإن فكارإذا كانت األ

 عنـدها )ةمثـل تقنيـات الكلـامت العـشوائي(تقنيات التفكري الجانبي املحدد وعند استخدام 

 . يجب توفري الوقت الالزم ملجاراة التقنية

حيث هناك ميزة حتـى عنـد االحتفـاظ ، ًجداًتفكري القبعة الحمراء ميكن أن يكون ملخصا 

ثانية، وهذا يضمن تـدوين األشـخاص ملـشاعرهم دون محاولـة تربيـر أو تفـسري، ) 30(بهذا ملدة 

عـىل سـبيل . ّواملـشاعر كمقـوم للتفكـريومع ذلك هناك وقت عندما يكون هناك أهمية للحـدس 

ة الوقـت املتـسع يحتـاج ألن  ويف قـضايا مامثلـ.عند أخذ مقدار قبول الفكرة بعـني االعتبـار: املثال

  .ُيسمح به يف تفكري القبعة الحمراء

التفكري تحت أي قبعة يجب أن ال يدل عىل نهاية مفتوحة حيث أنـه تـم تحديـد الوقـت، 

 ال تزال متدفقة يف نهاية الوقت عندها يتم متديد الوقـت حـسب الحاجـة، فكاروإذا ما كانت األ

طويـل سـيتوقف الرتكيـز عنـدهم، ويتجهـون نحـو وإذا علم املفكرون بأنه تـم تخـصيص وقـت 

كحـد أقـىص، ويجـب أن ) 10(دقـائق إىل ) 3(هم، والوقت املحدد يتفاوت بـني أفكارالتشتت يف 

ًيحدد الوقت سلفا دامئا ويتم متديده حسب الحاجة ً. 
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 Using Six Thinking Hats استعامل قبعات التفكري الست 

تدربون عىل توظيف قبعات التفكري الست مييلون إىل ي يرى ديبونو أن غالبية األفراد الذين

محدد وثابت من مناظري أو مناحي التفكري وفق هذه القبعـات، مـام ) Perspective(تبني منظور 

ٍجعل ديبونو يقر بأن هذا االتجاه يف التفكري يقود إىل إعاقة التفكري يف مناح أخرى؛ وبالتايل تـدين  ُّ

مـن سـلوك ) Categories(فالقبعـات هـي أصـناف . املـشكلةالقدرة عـىل استكـشاف القـضية أو 

التفكري، وليس من الناس أنفـسهم، حيـث أن الهـدف مـن قبعـات التفكـري هـو توجيـه التفكـري 

)Direct Thinking (قـضية، ولـيس تـصنيف األفـراد إىل مفكـرين وغـري  مشكلة أو نحو هدف أو

 هـذا الـنمط الـذي تـشري إليـه هـذه ّمفكرين، إن لبس قبعة ما ليس بالرضوري أن يتملك الفرد

القبعة، كام يؤكد ديبونو أن لبس قبعة ما من قبل أي فرد يف مجموعة التـدريب يجـب أن مييـز 

فيام ييل مثاالً عـىل توظيـف قبعـات . وبشكل واضح لون القبعة التي يلبسها يف أثناء صنع القرار

 ): De Bono,1998(التفكري الست 

  Sequences for Specific Situationsالتسلسل املحدد يف املواقف 

فيام ييل بعض االقرتاحات املتسلسلة ملواقع مختلفة أو ملواقف محددة، والغرض من هـذه 

 هو عرض أو تبيان ما ميكن إنجازه سواء للفـرد أو املجموعـة مـن خـالل اختيـار ًأيضااالقرتاحات 

 : لسل املحدد هامسنوعني من التديبونو  ويف هذا املجال يقرتح. التسلسل الحقيقي أو الواقعي

  Short Sequences  التسلسل القصري: أوالً

 First Ideas األوىل فكاراأل

 .املوضوع أو املوقف) حدد(ركز وعرف : القبعة الزرقاء 
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 ماذا تريد أن تعرف عن هذا املوضوع أو املوقف؟: القبعة البيضاء 

 ً.ولد أفكارا: القبعة الخرضاء 

  Quick Assessment التقويم الرسيع

 ما هي الفوائد والقيم؟: القبعة الصفراء 

 .لخص النقاط الجيدة: القبعة الزرقاء 

 Evaluationالتقييم 

 ما هي الفوائد والقيم؟: القبعة الصفراء 

 ما هي الصعوبات واملخاطر؟: القبعة السوداء 

 Improvementالتحسني 

 النقائض؟ما هي نقاط الضعف أو : القبعة السوداء 

 كيف ميكن التغلب عىل الضعف أو النقائض؟: القبعة الخرضاء 

 Alsoً أيضا

 .ركز عىل النقاط الخالية من الضعف: القبعة الزرقاء 

 ما هي سبل أو طرق البدائل التي ميكن فعلها؟: القبعة الخرضاء 

 Explanationالرشح /التوضيح

 ماذا تعرف حول هذا املوقف؟: القبعة البيضاء 

 ما هو االحتامل الواضح؟: القبعة الخرضاء 

 Action Directالفعل املبارش

 ًماذا يتعني علينا أن نشعر عندما ننجز أمرا ما؟: القبعة الحمراء 

 ما هي الصعوبات واملخاطر؟: القبعة السوداء 
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  Choiceالخيار 

 دائل؟إذا مل تتوافر البدائل يف الوقت الحارض ما هي الب: القبعة الخرضاء 

 ما هي النقاط الجيدة حول كافة البدائل؟: القبعة الصفراء 

 ما هي النقاط السيئة حول كافة البدائل؟: القبعة السوداء 

 واآلن كيف تشعر حيال ذلك؟: القبعة الحمراء 

  Final Assessmentالتقييم النهايئ 

 ب؟ٍهل يستحق العمل؟ هل هذا مجد أو مقول أو مناس: القبعة السوداء 

 واآلن كيف تشعر حيال ذلك؟: القبعة الحمراء 

 Designالتصميم 

 ما هو تصميم املهمة؟: القبعة الزرقاء 

 ما هي التصاميم املحتملة؟: القبعة الخرضاء 

 اه التصاميم املحتملة؟جما هو شعورنا ت: القبعة الحمراء 

  Action Possibilitiesاالحتامالت التنفيذية 

 .ملخص االحتامالت: القبعة الزرقاء 

 .ربط املعلومات باالحتامالت: القبعة البيضاء 

 Usable Alternativesالبدائل املمكنة 

 ما هي البدائل؟: القبعة الخرضاء 

 الرغبة يف عمل البدائل، ما هي الفوائد؟: القبعة الصفراء 

 ما هي العلل واملشكالت؟: القبعة السوداء 
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 Emotionsاالنفعاالت 

 كيف تشعر حيال ذلك؟: بعة الحمراءالق 

 ما حقيقة املوقف؟: القبعة البيضاء 

 املوضوع؟ىل ُهل هناك طريقة أخرى للنظر إ: القبعة الخرضاء 

 ما هي االستنتاجات الختامية؟: القبعة الزرقاء 

 Cautionالحذر 

 ما هي االعتبارات التي ستأخذها بعني االعتبار بالضبط؟: القبعة الزرقاء 

 ماذا تعرف؟: القبعة البيضاء 

 أين تحتاج القيام بالحذر؟: القبعة السوداء 

 Opportunityالفرصة 

 ماذا تعرف عن املوقع أو املوقف؟: القبعة البيضاء 

 ما هي الفكرة؟: القبعة الخرضاء 

 ما الفائدة املرجوة من هذه الفكرة؟: القبعة الصفراء 

 Decisionالقرار 

 ما هي البدائل؟: القبعة الخرضاء 

 إىل أي مدى تناسب البدائل االحتياجات؟: القبعة الزرقاء 

 أي الخيارات سنفعل؟: القبعة الحمراء 

  Longer Sequences التسلسل الطويل : ًثانيا

  Problem Solvingحل املشكلة 

 .عرف املشكلة: القبعة الزرقاء 
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 .املعلومات املتوافرة:القبعة البيضاء 

 .الحلول املحتملة:لخرضاءالقبعة ا 

 .معقولية كافة الحلول: القبعة الصفراء 

 .نقاط الضعف يف كافة الحلول: القبعة السوداء 

هــل الحلــول مناســبة؟ ومــستندة إىل . مقارنــة الحلــول مــع املعلومــات:القبعــة البيــضاء 

 معلوماتنا؟

 .اخرت الحل األخري والخطوة التالية: القبعة الزرقاء 

 Creative Effortداعي الجهد اإلب

 .نحتاج إىل إبداع واضح: القبعة الزرقاء 

 .املعلومات املتوافرة يف منطقة الرتكيز املحددة: القبعة البيضاء 

 .توليد البدائل: القبعة الخرضاء 

 .فوائد األفكار: القبعة الصفراء 

 .تحديد العيوب أو األخطاء يف األفكار: القبعة السوداء 

 .إزالة العيوب أو األخطاء: خرضاءالقبعة ال 

 كيف نشعر تجاه األفكار؟: القبعة الحمراء 

 Explorationاالكتشاف 

 .ّحدد أو عرف املنطقة التي ستستكشف: القبعة الزرقاء 

 .املعلومات املتوافرة: القبعة البيضاء 

 ما هي الفرضيات التي ميكن أن نأيت بها؟: القبعة الخرضاء 

 .مزيد من االستكشاف من خالل الفرضيات:ءالقبعة البيضا 

 .امللخص: القبعة الزرقاء 
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 Decisionالقرار 

 .ّعرف أو حدد القرار الذي تحتاجه: القبعة الزرقاء 

 .ولد أو أنشئ مراجعة البدائل: القبعة الخرضاء 

 .قيم الوضع أو املوقف: القبعة البيضاء 

 .قيم بشكل مناسب البدائل: القبعة الصفراء 

 .قيم بشكل مناسب النقص يف البدائل:القبعة السوداء 

 .اصنع القرار: القبعة الحمراء 

 .قيم القرار: القبعة السوداء 

 Communicationالتواصل 

 ما املطلوب حقيقة؟: القبعة الزرقاء 

 ما التوصل الذي يجب أن يكون؟: القبعة البيضاء 

 .اتجاهات البدائل: القبعة الخرضاء 

 .اخرت االتجاهات: بعة الحمراءالق 

 .قيم االختيارات: القبعة السوداء 

 TRIZ Thinking Hatsقبعات التفكري ونظرية الحل اإلبداعي للمشكالت 

إىل أن القبعـات الـست ميكـن أن تتكامـل مـع ) Mann, 2001 ()مـان(ويف هذا اإلطار تشري 

ان املختلفـة لكـل قبعـة والتـي مـن خـالل األلـو) TRIZ(نظرية حل املشكالت بطريقة إبداعيـة 

  :ًتناسب أمناطا مختلفة من التفكري وذلك من خالل املراحل اآلتية
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 مرحلة تحديد املشكلة: أوالً

 :وتشتمل عىل اإلجراءات اآلتية

 . ما الفوائد التي ميكن تحقيقها؟ وكيف ندرك أنها تحققت؟ القبعة البيضاء  -أ

 . لقبعة السوداء، ثم القبعة الصفراء ا؟ما العوائق التي تحول دون ذلك  -ب

 . ما املصادر املتوافرة التي ميكن استخدامها ؟ القبعة الصفراء ثم الخرضاء  -ج

 .ًإيذاء يف املوقف ؟ القبعة البيضاء ما النقطة األكرث  -د

 . ما الوظائف أو الخصائص املرغوب فيها يف النظام؟ القبعة البيضاء  -ـه

 . ائص غري املرغوب فيها يف النظام؟ القبعة السوداءما الوظائف أو الخص  -و

 . ما املرحلة التي قطعها النظام يف طريق التطور؟ القبعة البيضاء  -ز

 . استخدام العصف الذهني والتفكري املبديئ لحل املشكلة يتم من خالل القبعة الخرضاء  -ح
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 ر حل املشكلةمرحلة اختيا: ًثانيا

اليب حل املشكلة األكـرث مناسـبة، ويف هـذه املرحلـة يـتم وتتضمن هذه املرحلة تحدي أس

 . ارتداء القبعة البيضاء

 : ويف هذه املرحلة مثة خيارات وبدائل متوافرة، من مثل ،مرحلة الحل: املرحلة الثالثة

 . نستخدم القبعة البيضاء) Ideality(عند استخدام مفهوم املثالية   -أ

 . نستخدم القبعة البيضاء) Knowledge(عند استخدام القاعدة املعرفية   -ب

نستخدم القبعة البيضاء، وكذلك يف حالـة ) Contradictions( عند استخدام مفهوم التناقضات -ج

البحث عن التناقضات وصوغها، يف حـني نـستخدم القبعـة الخـرضاء عنـد تحويـل املبـادئ 

 . لهاحلول خاصة مناسبة للمشكلة املراد إيجاد حل إىل اإلبداعية العامة 

 . عند استخدام مفهوم اتجاهات التطور نستخدم القبعة الصفراء ثم الخرضاء  -د

 . عند استخدام تحليل املجال يفضل ارتداء القبعة الصفراء ثم القبعة الخرضاء  -ـه

 

 

 

 

Four Major 

‘Systematic Creativity’ Steps 
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 :وتشتمل عىل اإلجراءات اآلتية: مرحلة التقويم: ًرابعا

 هل تم التوصل إىل الحل؟   -أ

بحاجـة إىل إعـادة صـوغ مـن جديـد، ويف  مازالت الحل فإن املشكلة ّإن مل يتم التوصل إىل

هذه الحالة يتم ارتداء القبعة السوداء، ومن املمكن أن يتبع ذلك ارتداء القبعـة الحمـراء، 

 . فالخرضاء، ورمبا الزرقاء

ل إىل حل للمشكلة، فيتم ارتداء القبعة الصفراء، ومن ّأما إذا كانت اإلجابة بنعم؛ أي التوص  -ب

 . ثم القبعة السوداء

الرشوع باتخاذ قرار نحو الخطوة الثانية، أو عند االنتهاء مـن املـشكلة يـتم ارتـداء القبعـة   -ج

 . البيضاء، بهدف جمع معلومات عن مثالية الحل الذي تم التوصل إليه

فكري قبعات التفكري الست من االتجاهات املفـضلة منوذج ت/تكتيكات / ية اسرتاتيجوتبقى 

ُلدى كثري من املؤسسات، تجارية وصناعية وعسكرية وتكنولوجيـة، التـي تعنـى بتنميـة وتعلـيم 

استخدامها يف حدوده الدنيا يف املؤسسات الرتبوية بعامة واملدرسة  مازال ولكن التفكري ملنتسبيها،

 يف املؤسـسات الرتبويـة؛ يك تلحـق بركـب التقـدم بخاصة، وهـذه دعـوة إىل تبنـي هـذا االتجـاه

 .العلمي، من خالل تدريب القامئني عىل هذه املؤسسات عىل منوذج قبعات التفكري الست
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 السادسالفصل 

  التطبيقات الرتبوية
 

6 

  : املقدمة

ًإميانا من املؤلف بأهمية تجسري الهوة بني النظرية والتطبيق فقد حرص عىل إيجاد 

 تعلمية، ومهارات - التطبيقات الرتبوية املختلفة لقبعات التفكري الست يف مواقف تعليمية

 .املتدربني / املتعلمني ت رئيسة يف حياةماحياتية تشكل اهتام

 املتعلمني عىل أمناط متعددة من / ًونظرا ألهمية قبعات التفكري الست يف تدريب األفراد

ٍالتفكري فقد ركز هذا الفصل عىل توظيف قبعات التفكري الست يف مناح متعددة عىل أمل أن 

 De(بونو  به ديى الذي ناد،Parallel Thinkingاملتدربني التفكري املتوازي / توجد لدى املتعلمني

Bono,1998.( 

 ويف هذا السياق ميكن ملستخدم هذا املؤلف أن يستخدم هذه التطبيقات بشكل مستقل

والذي يتبناه ديبونو، كام وميكن أن تستخدم التطبيقات ) االتجاه الرصيح يف تعليم التفكري(

عها والتامرين املوجودة يف هذا الفصل مدمجة مع املناهج الدراسية، أو العمل عىل تطوي

 . التعليمية/وتكيفها مبا يتناسب مع املواقف التدريبية

 النموذج املدرب تم اقرتاح/ وحتى تكون صورة التطبيقات العملية واضحة يف ذهن املعلم

اآليت، والذي تم التوصل إليه بعد أن قام املؤلف بتدريب مجموعات مختلفة من املدربني ذوي 

 تعلمية أم يف -  الست سواء يف مواقف تعليميةاملهن املختلفة عىل توظيف قبعات التفكري

بات املوقف لمواقف حياتية، مع التأكيد عىل أن هذا النموذج قابل للتعديل والتكييف وفق متط

 . التعليمي أو التدريبي
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 املتدربني مباهية /رضورة تبصري املتعلمني املدرب إىل/اك املعلمرمع اإلشارة إىل أهمية إد

 ورموز كل قبعة من هذه القبعات كخطوة أولية يف عملية التعليم قبعات التفكري الست،

 : وفيام ييل النموذج املقرتح. والتدريب

 منوذج مقرتح للقاء تدريبي أو تعليمي

 لتوظيف قبعات التفكري الست يف مواقف تدريبية

 النشاط الرقم
الوقت املقرتح 

 بالدقيقة

1 

 التـدريبي أو تحديد مجموعة مـن األهـداف املتوخـاة مـن اللقـاء

 .التعليمي

ويكون هذا اإلجراء قبل عملية التدريب؛ أي يف أثناء التحضري للقاء 

 . التعليمي/التدريبي

0 

2 
ًالتمهيد أو املقدمة وقد تكون قصة أو صورة أو مـشهدا تلفازيـا ذ  اً

 .عالقة باملوضوع املراد التدرب عليه
5 

3 
بعات التفكري الست،  املتدربني بفكرة ق/تعريف أو تذكري املشاركني

 .وداللة كل لون من ألوان القبعات
5 

4 
عرض املوقف التدريبي والذي يأخذ صورة مشكلة تتطلب حالً، أو 

 .... فكرة، أو اختيار فرص، أو تقويم/اتخاذ قرار، أو تحسني منتج
5 

5 

ـات   املتدربني عـىل االسـتخدام العـريض/تدريب املشاركني التفكـري لقبع

ــالل  ــست، مــن خ ــم االســتامع إىل ال ــددة، ومــن ث مهــامت مح

 . استجاباتهم، والعمل عىل تصنيفها وفق القبعة املناسبة

7 
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 النشاط الرقم
الوقت املقرتح 

 بالدقيقة

6 
لقبعـات   املتـدربني عـىل االسـتخدام النظـامي/تدريب املـشاركني 

 .التفكري الست
8 

7 
مـن .. .تقييم ما توصل إليه من حل أو اتخاذ قرار، أو تحسني منتج

 .خالل قبعة التفكري السوداء
5 

 5 .تلخيص ما تم إنجازه من خالل قبعة التفكري الزرقاء 8

  دقيقة40 املجموع 

 )1(مثـال رقم 

 Labor Disputeاملشكلة نزاع عمل 

مبنهجية  املتدربني /ميكن أن يستخدم هذا التمرين كتدريب استهاليل لتعريف الطلبة

 .فكري الست مع الرتكيز عىل داللة كل قبعة من قبعات التةالتفكري الست قبعات

 Group Discussion Procedureإجراء مناقشة املجموعة 

 .تقديم الحقائق من خالل لبس القبعة البيضاء: الخطوة األوىل 

 .توليد مجموعة من األفكار حول مدى متسك الحالة بالقبعة الخرضاء: الخطوة الثانية 

 :ات الفرعية اآلتيةتقييم استحقاقات األفكار، من خالل اإلجراء: الخطوة الثالثة 

 . أدراج منافع القبعة الصفراء -

 . أدراج سلبيات القبعة السوداء -

 .الحصول عىل املشاعر العاطفية حول بدائل القبعة الحمراء: الخطوة الرابعة 

 .تلخيص ما تم إنجازه من خالل القبعة الزرقاء: الخطوة الخامسة 
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 ) 2(مثال رقم 

 :قراءة قصة

يات التي يقصدها املعلم لتعليم التفكري، ويف هذا املجال سرتاتيجاال تعد القصة إحدى 

تلف مراحل تعليم القصة، نورد فيام ييل املعامل خميكن توظيف قبعات التفكري الست يف م

ّ التعلمي، والذي ميكن املعلم من -الرئيسة لتوظيف قبعات التفكري الست يف املوقف التعليمي

 . ة موضوع القصة املراد تعليمها للطلبةتكيف هذه املعامل لنوع وطبيع

 املغزى التي تتضمنها /ميكن للمعلم أن يسري وفق اإلجراءات التالية يف مناقشة القضية 

 : القصة، من خالل توظيف قبعات التفكري الست

 )معلومات، حقائق(القبعة البيضاء  

 كام جاءت يف ضع قامئة بالحقائق التي تعلمتها من القصة، صف الشخصيات واملواقف

 .القصة

 )نقطة جيدة(القبعة الصفراء  

 ما الجزء األكرث متعة بالقصة ؟ ما هي الترصفات اإليجابية بالقصة ؟

 )نقطة سيئة(القبعة السوداء  

 ما هي األمور الخاطئة التي وضعتها الشخصيات يف خططها يف القصة ؟ -

 ة؟ما هي بعض املشكالت التي تسبب بها األشخاص يف القص -

 )اإلبداع(القبعة الخرضاء  

ًصمم شيئا جديدا بعيدا عن شخصيات القصة التي قرأتها - ً ً ّ. 

 ميكن للمعلم أن يقدم. (ولد حلوًال للمشكالت التي واجهتها الشخصيات -
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بعض التسهيالت للطالب من خالل قراءة فقرة من كتاب أو قصة لتوجيه انتباه 

 إجراء عصف ذهني من خالل تدريبهم ًضاأيالطالب إىل آلية الحلول، كام ميكن 

 ).عىل توليد قامئة بعناوين مقرتحة للقصة

 )االنفعاالت(القبعة الحمراء  

 كيف تغريت انفعاالت أبطال القصة يف أثناء أحداثها؟  -

 كيف شعرت اتجاه القصة ؟ - 

 ما الشخصية التي استحوذت عىل اهتاممك ؟ -

 )التخطيط، التأمل(القبعة الزرقاء  

 كيف ساعدت قراءتك لهذه القصة يف تعميق فهمك للمجتمع الذي حدث فيه القصة ؟  -

 ّإذا كنت أنت الكاتب ماذا كنت ستغري يف القصة ؟   -

 :)3(نشاط رقم 

 :للتدريب عىل توظيف القبعة الحمراء

تساعد أن القبعة الحمراء : ُيذكر املعلم الطلبة عىل وظيفة القبعة الحمراء األساسية وهي

 .األفراد عىل الرتكيز عىل املشاعر نحو فكرة ما، دون الحاجة إىل تربير ذلك

 .خمس دقائق: الوقت املخصص للنشاط 

يبدأ املعلم بطرح مجموعة من األسئلة بحيث ميكن أن تسهم يف استيعاب مفهوم القبعة  

 :الحمراء، وذلك وفق اإلجراءات اآلتية

 . حد جوانب الغرفة الصفيةيطلب من بعض الطالب االنتقال إىل أ -أ

 . ثم يكلفهم بتقسيم هذه الجوانب إىل أقسام مختلفة  -
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أنا : ثم يجعل الطالب يخصصون لكل جانب من جوانب الغرفة مشاعر، من مثل  -

 ).  أنا أكرهه- ُ أنا ال أحبه-  أنا مضطرب-  أنا غري متأكد-ُ أنا أحبه- أعشقه

 :  من مثلبونها، يف مقابل األشياء التي ال يحبونها،يكلف الطالب بذكر األشياء التي يح -ب

 : األشياء التي أحبها-

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :  األشياء التي ال أحبها-

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 ): 4(مثال رقم 

 :أسئلة تطبيقية ميكن للمعلم تدريب الطالب عىل ارتداء القبعات من خاللها 

 :ارتد القبعة الحمراء وصف مشاعرك تجاه هذه املواقف  

 .إذا مل يكن هناك وظيفة يف بلدك -

 .إذا كان هناك حرب يف وطنك -
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 . إذا كان كل أفراد عائلتك باستثنائك يف السعودية -

 ً.عن اكتشاف الذهب يف اسرتاليا مام يجعلك غنياسمعت  -

 :ِارتد القبعة الخرضاء وأجب عن األسئلة اآلتية 

ًافرتض أن هناك عائلة جديدة من بالد أخرى انتقلوا ليسكنوا بجوارك وعلمت أن هناك ولدا 

ّيف مثل سنك يف العائلة الجديدة؛ فكر يف طرق تستطيع من خاللها إشعارهم إنك ترحب بهم 

 تريد مساعدتهم للعيش بجواركم ؟ ماذا ميكن أن تتعلم منهم ؟و

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 )5(مثال رقم 

 توظيف نظام قبعات التفكري الست لديبونو يف حل املشكالت

Using De Bono’s “Six Thinking Hats System” to Solve Problems 

ً املتعلم مشكالت متعددة يف مجمل أنشطة حياته املختلفة، ويسعى جاهدا /يواجه الفرد

ية اسرتاتيج تطبيق تقنية أو (Embree, 2005)للتغلب عليها، ويف محاولة من الباحث إمربي 

للخطوات  قبعات التفكري الست يف حل املشكالت التي تواجه الفرد نورد فيام ييل تفصيالً

 :الخمس التي اقرتحها يف مجال حل املشكالت 

 Vent Your Feeling (Red Hat) (القبعة الحمراء(نفس عن مشاعرك   :الخطوة األوىل

 ًفيا يكون من املفيد البدء بأن يكون الفرد يف حالة املشكلة املشحونة عاط

ّصادقا يف مشاعره؛ إذ إن املشاعر القوية مثل  الخزي، والغضب، والرعب، واليأس، : ً
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والذنب، والحزن، والتشويش، ميكن أن متنع الفرد من حل املشكالت التي تواجهه بشكل عقالين؛ 

ضعها عىل قطعة من و من رأسه، وولهذا عىل الفرد أن يبدأ بالعمل عىل إبعاد هذه املشاعر

 ويتم تذكر ذلك ، حيث يكتب فيه مشاعره بالتفصيل،الورق، من خالل كتابتها عىل الدفرت اليومي

ًمنطقيا وثابتا ومتامسكا،   املتعلم/عند لبس القبعة الحمراء، فليس من الرضوري أن يكون الفرد  ً ً

ور، وليس لآلخرين الحق يف إطالق وليس من الرضوري أن يكون لديه أسباب لطريقته يف الشع

ًالقبعة الحمراء، ودامئا عىل الفرد إظهار عواطفه كام  ّالحكم عىل مشاعره أنا كانت؛ ألنه بحامية

 !يشعر بها؛ وال يفكر مبنطقيتها

ًضعيفا يف تفكري القبعة الحمراء فقد يكون من املغري أن يتخىل عن هذه  وإذا كان الفرد

قالنية، أو غري املهمة، وقد يصل إىل استنتاج بأنه ليس لديه مشاعر الخطوة يف املشاعر الالع

معينة حول هذه الحالة التي يعيشها، وقد يعني أنه خارج أي مامرسة لتمييز وضع مشاعره، 

ًوقبل االفرتاض بأن مشاعره غري موجودة أو تافهة، عليه أن يكون متأكدا بأنه عىل اتصال باألشياء 

 .  الالوعيالحقيقية والتي تكون يف

منها؛ لذلك متوحالً يف مشاعره، فالهدف أن يخرج  من ناحية أخرى فالفرد ال يريد أن يبقى

 باملشاعر القوية التي ميكن أن تنظر إىل حالته بنشاط وبأمل وبطريقة أكرث عقالنية، وغري مثقلة

 . ًميكن أن تبقيه ملتصقا أو توحي له بنقاط عقلية مخفية عليه

ًالطالب أنه يفشل يف مادة الرياضيات، وهذا يولد لديه شعورا سيئا تجاه يزعم أحد : مثال ً

ًهذا املادة، حيث أنه محبط، وأنه غري قادر عىل الحياة، وأيضا ينتابه شعور عدم التخرج من هذا 

 .املساق
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 )القبعة البيضاء(أدرج قيود الحقيقة والواقع : الخطوة الثانية

List the Facts and Reality Constraints (White Hat( 

التي تتعلق ًوفق هذه املرحلة أنت تعاملت مع عواطفك، وأصبحت مستعدا إلدراج الحقائق 

ّ عمل هذا، إن العواطف ًجدابحالتك، فام مل تقم بعمل قبعتك الحمراء فسيكون من الصعب 

ا، كام أنها ميكنها أن تغري الحقائق، ففي بعض الحاالت املتطرفة تخلق حقائق خيالية ال وجود له

 . تقلل من اآلخرين، ففي بعض الحاالت املتطرفة تعميك بالكامل عن وجودهم

ضمن مجال القبعة البيضاء، ال تحلل الحقائق، وال تحاول فهم أي يشء عنها، فقط أدرج 

الحقائق مبوضوعية دون أن تدخل انطباعاتك أو آرائك الشخصية فيها، ويقرتح ديبونو استخدام 

 :ث أن، حي)PMI(أداة 

 )P ( هي اختصار لكلمة)Plus ( اإليجابيات أو املحاسن، أو الفوائد، أو الحقائق التي ميكن أن

 .تساعدك أو قد تساعدك

 )M ( هي اختصار لكلمة)Minus ( أي السلبيات، أو املسؤوليات، أو الضعف، أو األرضار، أو

 .الحقائق التي آذتك، أو سوف تؤذيك

 )I ( هي اختصار لكلمة)Interesting (أن تكون  االهتامم واإلثارة، والحقائق التي من املحتمل

 أو سلبيات بشكل ذات عالقة، ولكن ليس من السهل تصنيفها إىل إيجابيات بشكل واضح،

 ً.أيضاواضح 

 )القبعة الخرضاء(العصف الذهني لحلول مبدعة : الخطوة الثالثة

Brainstorming Creative Solutions (Green Hat) 

 ، حيث أن الهدف منه )Lateral Thinking( تفكري القبعة الخرضاء تفكري جانبي ّإن

 أن تحلم وتتخيل العديد من الحلول املبدعة واملمكنة قدر املستطاع دون قلق فيام 
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واقعية أم  التي تم توليدها أو الحصول عليها من خالل التفكري الجانبي فكارإذا كان أي من األ

 أي تقليد لعقليتك، ها قليل، أو غريبة، أو خاطئة بشكل كبري، كام أنها قد تكرسعقالنية، أو احتامل

 . وتعمل عىل توسيع اإلدراك، فاملرح زناد مرغوب به لإلبداع

حالً أو أكرث يجب أن يكونوا من ) 50(ًحالً مختلفا، أو ) 25(الحل األدىن من الحلول 

هدف استعمل املدخل العشوايئ للكلامت األفضل، وإذا احتجت إىل املساعدة يف تحقيق هذا ال

)Random Entry( وال تتوقف عن توليد الحلول حتى يتكون لديك إحساس قوي بأنك قد ،

، كام عليك أن تعتمد عىل قانون )Scraped the Bottom of the Barrel(قشطت قاع الربميل 

 فكار بعض األ، بحيث إذا مل تحصل عىل)Law of Diminishing Returns(تناقض العائدات 

 . ًالسخيفة واملجنونة والغبية حينها تكون مل تفل شيئا

 : مثال ذلك

ميكن أن أريش معلم املادة؛ يك يعطيني درجات أكرث، وهذه الشائعة تقول أن : يقول الطالب 

 .الفواتري الصغرية دون أرقام متسلسلة تكون أفضل

 ).أ(إىل ) ج(من الدخول إىل حاسبات الكلية للعمل عىل تغيري الدرجة  

 تجعله عىل سبيل املثال استئجار طالب ذيك، وإذعانه لعملية جراحية تقوميية: االحتيال 

 .ًيشبهني متاما؛ ليقوم بتقديم االمتحانات نيابة عني، دون أن يكتشف ذلك أحد

 ).ج(تعريف عالمة النجاح بأنه الحصول عىل العالمة  

 . أفكار معلم املادة بشأن االمتحانلقراءة) Telepathy(استعامل التخاطر  

 .مقابلة معلم املادة وطلب املساعدة منه 
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ميكن أن الزبيب مجعد، ): زبيب(استخدام تقنية الكلمة العشوائية، مثالً استخدام كلمة  

 . جديدة لالقرتاب من الصف كتقنية درامية جديدة ومختلفةهأفهم تجعيد

، هل ميكن أن أصنع اتصاالً أفضل للمعلومات يف هذا السلك يوصل التيار) سلك(مثالً كلمة  

 .الصف

 )القبعة الصفراء(يصنف، ويقوي، ويدمج حلول محتملة : الخطوة الرابعة

Categorize, Strengthen, Combine Possible Solutions (Yellow hat) 

 ّإن الهدف من توظيف القبعة الصفراء هو إيجاد وحفظ فائدة كل حل تم التوصل إليه

من قامئة القبعة الخرضاء، وحتى الحلول الغبية أو املجنونة تحتوي عىل مجموعة من 

 . االحتامالت، عىل الباحث أن يجدها

ّ التي تم توليدها من خالل فكارويف هذه الخطوة يتم البحث عن اإليجابيات أو املنافع لأل

 فكارث عن فوائد وإيجابيات األ البحًأيضاالتفكري الصفراء يتم  ووفق قبعة. قبعة التفكري الخرضاء

 . ًأيضاالتي تبدو غري منطقية 

 )القبعة السوداء(انتحل دور محامي الشيطان يف معالجة مشكالت حلولك : الخطوة الخامسة

Play Devil’s Advocate in Troubleshooting Your Solutions (Black Hat) 

ً النظرة األكرث شكا، من خالل يف هذه الخطوة ينزع الفرد أصنافه الوردية، ويعتمد عىل

بصنف من أصناف الحلول املقرتحة، ويفرتض  متييز العيوب واملشكالت املحتملة التي ترتبط

الفرد وفق هذه الخطوة أسوأ االحتامالت الذي ميكن أن مينع تنفيذ الحل، ويف الوقت نفسه ليس 

ييز العيوب واملشكالت ًالهدف أن تكون سلبيا من أجل السلبية، بل إن الهدف يكمن يف مت

ٍالحقيقية مقدما؛ فعندئذ ميكننا أن نصححها قبل وقوع هذه الحقيقة بدالً من االنتظار ً. 
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التي متثل ) Blue Hat(هذه خمس قبعات، فامذا عن القبعة السادسة، إنها القبعة الزرقاء 

شكالت الخاصة ترشف عىل عملية حل امل) Representing Mental Strategizing(ية عقلية اسرتاتيج

التي تواجه الفرد، هذه القبعة تساعد يف إيجاد وتركيب ميكن من خالله معالجة أكرث املشكالت 

التي تواجه الفرد، إنها توجه الفرد إىل حل املشكالت بفاعلية، وتوجهه للتفكري يف التفكري 

)Metacognitive .( 

ية القبعات؛ بل وتعمل عىل قيادة ّإن قبعة التفكري الزرقاء متثل القبعة التي تتحكم يف بق

تحتكر عىل أحد األفراد  تلك القبعات، ومن املفيد أن نشري إىل أن قبعة التفكري الزرقاء ال

من أن يرتديها كافة األفراد الذين يشاركون يف ّ البد املشاركني يف جلسة التفكري اإلبداعي، بل

أنواع التفكري املختلفة والتي ميثلها كل  /جلسة التفكري اإلبداعي؛ يك يتمكنوا من مامرسة أمناط

 . لون من ألوان قبعات التفكري الست

 :)6(مثال رقم 

التفكري  استخدام قبعات التفكري الست لديبونو للمساعدة يف: من دراسة تجريبية بعنوان

 . الناقد والتفكري التأميل يف تخفيف األمل

Using Edward de Bono's Six Thinking Hats game to aid Critical Thinking and Reflection in 

Palliative Care  

 :(Kenny,2003)ية القبعات الست لتعليم طلبة التمريضاسرتاتيجاستخدام 

ُإن هذه املادة توضح كيفية استخدام قبعات التفكري الست من قبل أستاذ جامعي يعمل 

 . لدى طلبة كلية التمريض للتمريض يف تنمية التفكري الناقد والتفكري التأميلًذاأستا

 بدأ مع طالبه من خالل تعريفهم بفكرة قبعات التفكري الست، وداللة كل لون 
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ُمن ألوانها من حيث منط التفكري الذي يرمز له من خالل كل قبعة من قبعات 

ُالتفكري الست، تم تقسم الطالب إىل مجموعتني، ثم أعطيت كل مجموعة دراسة 

 . ارة عن حالة ألحد املرىضوهو عب) Case Study(حالة 

ثم قدمت لهم تقنية . ُطلب من الطالب أن يفكروا حول القضايا التي تثريهم يف هذه الحالة 

القبعات الست حيث تم تذكريهم مرة أخرى بدالالت األلوان ومنط التفكري لكل من 

 .القبعات الست

ة، ولكن هذه املرة من خالل تم تكليف الطالب بالنظر إىل الحالة املعروضة عليهم مرة ثاني 

 .القبعات الست املفكرة

 بلبس هذه القبعة األوىل كانت القبعة البيضاء، والتي متثل املعلومات والحقائق، كلف الطالب 

 .القبعة، وطلب منهم أن يفكروا حول القضايا التي تثري اهتاممهم وفق هذه الحالة

 .رسة منط التفكري الذي ترمز إليه كل قبعةيف الخطوات الالحقة تم لبس بقية القبعات ومام 

ُيف الخطوة التالية تم جمع املجموعتني معا ملناقشة جميع القضايا التي أثريت يف جميع   ً

القبعات، وكان دور األستاذ الجامعي هو دور امليرس من حيث توضيح أية نقطة تثريها 

 .املجموعتان

ة، وتشجيع املجموعة للتفكري بشكل وطرح السؤال حول كيفية التوصل إىل نتيجة معين

مبدع، إضافة إىل قيامه بدور الوسيط بني املجموعتني عندما يختلفون يف وجهات النظر؛ حيث 

ّإن أخذ وجهات النظر بعني ( كان يوفر الفرصة لهم ألخذ وجهات النظر املختلفة بعني االعتبار

 ).CoRTاالعتبار تعترب إحدى التقنيات األساسية يف برنامج كورت 
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وقد عمل هذا األستاذ الجامعي عىل تدريب طلبته عىل مجموعة من األسئلة التي ميكن 

ًأن تسهم يف تنمية التفكري التأميل استنادا إىل شعور الطالب وردود أفعالهم يف أثناء لبس 

 : القبعات املفكرة الست

 للعناية باملريض ؟ ما هي املعرفة واملهارات الالزمة ذات العالقة  -1

 كيف ميكن أن أعرف عن خيارات العالج املفضلة ؟ -2

  يف التفكري ؟ختالفكيف أشعر يف حال اال  -3

 ما هي املبادئ األخالقية التي أمتسك بها حول الحدث ؟  -4

 ما هي اعتقادايت وشعوري ؟  -5

 ما الذي تعلمته ؟  -6

 ما الذي أعرفه يك أتعلم املزيد ؟  -7

 ،من( ومفيدة وتساعد الطلبة لإلجابة عن األسئلة من قبيل ية ممتعةسرتاتيجإن هذه اال 

وتسمح لهم بالتعبري عن شعورهم حول حاالت شاملة مع املرىض )  كيف، أين، متى،ماذا

 .وعائالتهم وتساعدهم عىل التقليل من املجهود

 :)7(مترين رقم 

 .ميكن أن ينجز هذا التمرين بشكل فردي أو بشكل ثنايئ أو من خالل مجموعة

 . اقرتح بشكل رسيع ثالث قبعات متسلسلة. فيام ييل مجموعة من املواقف املتنوعة

 . هناك اقتطاع يف ميزانية القسم الذي تعمل به-1

 ........................................................................................................................: القبعة األوىل 

  .........................................................................................................................:القبعة الثانية 

 ......................... ................................................................................................:القبعة الثالثة 
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 . تم اكتشاف مجموعة من العيوب أو األخطاء يف أحد منتوجات رشكتك أو مؤسستك  -2

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

  .........................................................................................................................:القبعة الثانية 

 ....... ..................................................................................................................:القبعة الثالثة 

 . يثابر بعض الطلبة عىل الـتأخر عن الدوام املدريس-3

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

 ................................................................................. ........................................:القبعة الثانية 

  .........................................................................................................................:القبعة الثالثة 

 .تدنية بشكل عام املعنويات يف املدرسة م-4

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

 ............................. ............................................................................................:القبعة الثانية 

  .........................................................................................................................:القبعة الثالثة 

 . هناك اقرتاح بالتربع بيوم عمل ملنكويب إحدى الدول اإلسالمية-5

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

  .........................................................................................................................:القبعة الثانية 

  .........................................................................................................................:القبعة الثالثة 

 . أنت عىل علم مبا تفعله إحدى املدارس الخاصة املنافسة لك-6

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

  .........................................................................................................................:القبعة الثانية 

 ....................................................................................................... ..................:القبعة الثالثة 
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 . ال يوجد معلم أو مستخدم يف مدرستك يستحق الرتقية-7

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

  .........................................................................................................................:القبعة الثانية 

 ............................................................. ............................................................:القبعة الثالثة 

 .ٍ تحصيل الطلبة يف تدن مستمر-8

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

 ................................................................................................................... ......:القبعة الثانية 

  .........................................................................................................................:القبعة الثالثة 

 .يعزف املعلمون عن االشرتاك يف الدورات التدريبية التي ترفع من مستواهم العلمي  -9

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

 ...................................................................................................... ...................:القبعة الثانية 

  .........................................................................................................................:القبعة الثالثة 

 . ختبارات الفرتية ترهق املعلمني إجراء اال-10

 .........................................................................................................................: القبعة األوىل 

 ...................................................... ...................................................................:القبعة الثانية 

  .........................................................................................................................:القبعة الثالثة 

 :)8(مترين رقم 

 .ستخدام قبعات التفكري الست اآلتية املبادئ العامة الاألربعةلخص يف األسطر 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 :)9 (مترين رقم

 : ميكن تلخيص وظيفة قبعات التفكري الست ضمن نقطتني أساسيتني هام

 .اإلفالت من مواجهة املجادلة التقليدية

 .التعاون واملوضوعية يف استكشاف املوضوع قيد البحث

كل قبعة من قبعات التفكري الست تحمل وظيفة  ضمن اإلطار الواسع ألمناط التفكري؛

ّبشكل عريض أم بشكل نظامي متسلسل؛ إذ إن كل قبعة مزودة نافذة سواء استخدمت القبعة 

 .ُيرجي تلخيص وظيفة وقيمة كل قبعة من قبعات التفكري الست. مبجموعة من القيم املحددة

 القبعة البيضاء 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 القبعة الحمراء  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 القبعة السوداء  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 القبعة الصفراء  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 القبعة الخرضاء  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 القبعة الزرقاء  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 )10(مترين رقم 

ّعندما تختار قبعة عىل أنها ميكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة لنمط من التفكري الفعال 

ّوالطالقة، عندئذ فإن تفكريك يستجيب كام يستجيب نقال السيارة  ٍ)Gear Shift ( عندما تتغري

ًفيام ييل مترينا◌ يزو. حركة السيارة سواء من ناحية الرسعة أم البطء يف الرسعة دك بالتفكري َ

 .  أمناط قبعات التفكري الست/ منط من ألوان/العميل مع كل لون
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استخدم القبعة الزرقاء لتعريف تركيزات محددة وللتزويد بتعريفات ببدائل محددة   -1

  .للمشكالت ذات املوضوعات العامة

 . وجود مدارس ذات نظام الفرتتني يف بعض الدول العربية واإلسالمية: املشكلة

 : ةلريفات بديلة للمشكتع

 .يتناوب الطلبة عىل الدوام يف املدرسة 

 .قلة مامرسة األنشطة املرافقة للمناهج الدراسية 

 .قلة مامرسة أنشطة ترفيهية 

 .وجود وقت ضائع يف التعلم 

 .إرهاق للطلبة والكادر التعليمي 

 .وقت غري مناسب للتعليم والتعلم 

 : ديلة أخرى لهذه املشكلةُيرجى إضافة خمسة تعريفات ب

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 )1(تطبيق رقم ال

  إدارة الصف وقبعات التفكري الست 

Classroom Management and Six Thinking Hats  

بعنوان إدارة الغرفة الصفية من خالل قبعات التفكري ) Dyck,2006(يف مقالة للباحث 

الست، حيث أشار إىل أنه باإلمكان استخدامها يف معظم األنشطة التي يقوم بها اإلنسان بشكل 

 .ام، وبخاصة فيام يتعلق بإدارة الغرفة الصفيةع



 
 الفصل السادس 

 
 

 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلبة، ة التي يواجهها املعلم يف غرفة الصف هي عملية ضبط سلوكاتياملشكلة التقليد

 . ًومن مؤرشاتها تحدث الطلبة إىل بعضهم بعضا يف أثناء رشح املعلم ملجريات الدرس

نظر إىل الغرفة الصفية من زوايا ية قبعات التفكري الست للمعلم بالاسرتاتيجتسمح 

، وستة أقالم حرب )Chart Paper(متعددة؛ إذ بإمكانه استخدام ست قطع من ورق الرسم البياين 

 .جافة مختلفة األلوان؛ بحيث تكون األلوان ممثلة أللوان قبعات التفكري الست

 : النحو اآليت ية قبعات التفكري الست عىلاسرتاتيجوميكن السري يف تطبيق 
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 : تفكري البيضاءلقبعة ا

 .الطلبة يتحدثون عندما يكون املعلم منشغالً بالرشح 

 .هناك ضجيج يف أطراف مختلفة من الغرفة الصفية 

 .ال يسمع معظم الطلبة صوت املعلم 

 .ال يتمكن املعلم من سامع أسئلة أو استجابات الطلبة 

 .كثري من الطلبة ينالون واجبات ومهامت ألدائها 

 .الطلبة ال يعرفون ما سيفعلون بعد تلقيهم التعليامت من قبل املعلم 

 : قبعة التفكري الحمراء

 .يشعر املعلم بأمل تجاه الطلبة 

 .الطلبة محبطون من سري الحصة الصفية 

 .بعض الطلبة يستمتعون بسامع النكت 

 : قبعة التفكري السوداء

 .مثة ضياع وهدر من وقت التعلم 

 .رك املعلم قيمة الوقتمل يد 

 .تعلم الطلبة يف خطر 

 .الفوىض عمت الغرفة الصفة 

 .ال يهتم هؤالء الطلبة ما يقوله اآلخرون 

 .ال يستمع هؤالء الطلبة مبا يقوله اآلخرون 

 :عة التفكري الصفراءبق

يف ًكل طالب أصبح قادرا عىل قول كل ما يجول بخاطره  

 .الغرفة الصفية
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 .املرح داخل الغرفة الصفيةساد جو من  

 .تعرف املعلم إىل أطباع طلبته بشكل طبيعي 

 .تم معرفة العنارص املكونة للشلل أو مجموعات الطلبة بشكل طبيعي 

 :ري الخرضاءقبعة التفك

ًسوف يكون املعلم أكرث وعيا لقيمة الوقت يف أثناء رشحه  

 .وإدارته للغرفة الصفية

 التفاعل مع مجموعة أكرب ومختلفة سوف يحاول املعلم تضمني 

 .من الطلبة، وليس فقط مع الطلبة املتفوقني

سوف يعمل الطلبة عىل مقاومة حاجاتهم لقول أي يشء يخطر ببالهم؛ إذ سوف يسأل  

الطلبة أنفسهم هل ما سأقوله سيكون ضمن املوضوع قيد النقاش، وهل هناك حاجة لعمل 

 .هذه املداخلة

 . حيث منط تعليقاتهم سواء متقاربة أم مضادة لطلبة آخرينالطلبة سيفكرون من 

 : قبعة التفكري الزرقاء

أدرك املعلم بأنه بحاجة إىل وقت لتعليم الطلبة وآخر  

 .إلعطائهم تعليامت محددة حول سلوكهم

يحتاج املعلم إىل تفعيل دور الطلبة يف املشاركات يف  

 .الغرفة الصفية

ة سلوك الطلبة يف العملية يحتاج املعلم إىل مراقب 

 .التعلمية - التعليمية

 .يحتاج املعلم إىل إعطاء الطلبة وقت للتفكري قبل اإلجابة أو املشاركة يف املناقشات 

 .الطلبة بحاجة أن يعرفوا متى يتحدثون ومتى يلتزمون الصمت 
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 .الطلبة بحاجة أن يعرفوا متى يضحكون ومتى يلتزمون الصمت 

 ).Self-Control( إىل تعلم الضبط الذايت الطلبة بحاجة 

 )2(التطبيق رقم 

  قبعات التفكري وإدارة االجتامعات 

 سواء ما إحدى التطبيقات العملية املهمة لقبعات التفكري الست هي يف إدارة االجتامعات،

 ً. تعلمية، فيام ييل مثاالً تفصيليا-اجتامعات إدارية أم أرسية أم تعليمية كان منها
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إن النص التايل يظهر استخدام القبعات الست يف إدارة االجتامعات، وخصص هذا االجتامع 

 ):De Bono, 1998(ملناقشة إحدى املنتوجات وهو املفك متعدد االستخدامات، وهو مقتبس من 

 ملناقشة فيام إذا كنا بحاجة لتأخري الحملة اإلعالمية الخاصة االجتامعلقد تم عقد هذا 

سوف أقوم بارتداء القبعة الزرقاء . باملفك متعدد املقابض والتي تم الرتتيب لعقدها هذه السنة

ل هناك أي يشء من ه. واقرتح من سيدير االجتامع، أنني أقرتح بأن نبدأ بارتداء القبعات البيضاء

؟ هل من املمكن أن نعقد هذا االجتامع يف املوعد )أحمد(علق بالقبعات البيضاء يا تفكريك يت

 املحدد؟

البالستيك الذي ) اللدائن(بقي هناك ثالثة أسابيع لالجتامع وقد نواجه مشكلة بخصوص  

 .يصنع منه املقبض

 .اإلضافة ملوسم الرشاء للعيد القادمإذا مل نلتزم باملوعد سوف نفقد املعدات الالزمة ب 

 هل من املتوقع أن نعرف من سيشرتي املفك ؟ 

املمكن جذب من املتوقع أن األشخاص الذين سيطلبون رشائه هم الرجال الحرفيون، ومن  

 .انتباه مشرتي الهدايا من خالل نرش اإلعالنات الخاصة بهذا املجال

  مهتمون برشاء املفك ؟ًضاأيكيف سنعرف فيام إذا كان املحرتفون  

لقد تم عرض مناذج مختلفة من املفك لهم، واالستفسار عن آرائهم ولقد أظهروا جدية  

 .الفكرة ولكنهم ال يرغبون بتغيري ميولهم

 بم يتسم موسم سوق الحرف ؟ 

 .جيد ستكون املبيعات أكرث يف الصيف 
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 .َدكم باملعلومات الحقا إن رغبتمهل من املمكن أن نتجاوز القبعة البيضاء ؟ فسوف أزو 

 .ّهناك ما يجب االنتباه إليه؛ إذ إن السوق يعاين من ركود بالرشاء والبيع 

 .أنني اقرتح االنتقال اآلن إىل خيارات أخرى وارتداء القبعة الخرضاء 

 أنني أوافق، ما هي الخيارات؟ 

 .من املمكن أن نرسع ونلتزم باملوعد املحدد: أوالً -

 .رمبا ميكننا أن نستمر عىل ما نحن عليه، أو نؤخر املوعد إىل أن يتحسن السوق: ًياثان -

 . شهر ترشين أول مثالً-ميكننا تأجيل املوعد وتحديد موعد أخر  

 هيا يا عمر؟. هل هناك أي مقرتحات ؟ ارتدوا القبعة الخرضاء 

 .هناك اقرتاح آخر؟ فقد نتمكن من بيع املرشوع وجني بعض الربح 

 .أنني اقرتح بالبدء يف منطقة معينة قبل التعميم الحتامل وجود بعض التغريات 

 .هذه فكرة جيدة 

 .قوموا بالعمل بشكل جيد يف منطقة الفحص. لكن من املحتمل أن يرسق أحد ما فكرتنا 

 .إن ذلك تفكري القبعة السوداء ونحن اآلن نعرض تفكري القبعة الخرضاء 

فنحن نقدر عىل وضع كمية كبرية . تفكري من خالل ارتداء القبعة الصفراءدعنا نقوم ببعض ال 

من النقود بالسوق مبا أن الفائدة منخفضة فبهذه الطريقة سوف يكون لنا علم عن الكمية 

 .املطلوبة من النقود عند العمل عىل مستوى العامل

من صوغ املشرتون بدالً ًمرتديا قبعتي الصفراء فأنني اعتقد أنه من املهم أن نعرف من هم  

 . أن نعرف بعض األمور العالقة واملشكالتًأيضاومن املمكن . الفرضيات
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 ما هو رأيك يا عمر؟ 

ّإن الوقت املخصص للتجربة سوف مينحنا اإلمكانية لتصحيح العيوب وتقليل الضغط عند  

 .العمل عىل الصعيد العاملي

 ؟) خالد(ماذا عنك يا  

 . لكن دعونا نحاولأن ذلك ليس بالسهل 

 .واآلن لننتقل إىل القبعة السوداء بخصوص ترويج املنتج يف السوق املحيل 

تكمن الخطورة يف أن تقوم رشكات منافسة بتبني الفكرة والعمل عىل تقليد املرشوع عند  

 .مشاهدته

 . للمنتجأريد أن أعرف ما هو شعوركم تجاه مبارشة االختبار املحيل. ًمرتديا قبعتي الحمراء 

 .أنا أشعر بأنها فكرة صائبة 

 .ُأنا أحبذ هذه الفكرة 

 .أنا غري مقتنع بالفكرة 

 إذن ما هي الخالصة ؟ 

 .أطلب منكم جميعا أن تقوموا بعرض املنتج يف السوق املحيل. قبعة زرقاء مرة أخرى 

ًأرسل يل تقريرا موضحا سبب رفضك للفكرة وزودنا بالخيارات البديل) خالد( . ة للفكرةً

 .سنلتقي بعد أربعة أيام للوصول إىل قرار نهايئ
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 ..................... تعليقات

وعن كيفية  كيفية استخدام القبعات كام هي ظاهرة من خالل االجتامع علق عىل

وما هي القبعة  .فعال  االجتامع وأداره بشكلالـلـه عبد  توظيفها بشكل مختلف وهل ترأس

 ا االجتامع ؟يف هذ األكرث فائدة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 )3(التطبيق رقم 

  استخدام قبعات التفكري الست يف االجتامعات

 ):De Bono, 1998(النص التايل يبني استخدام القبعات الست يف أحد االجتامعات 

لقد أعلنت هذا االجتامع من أجل دراسة ما إذا كان يجب علينا تأجيل تقديم املنتج  : املدير

ًموعدا لتقدميه هذا العام يف شهر آذار عىل لقد حددنا . الجديد للمفك املتعدد املقابض

 يجب ، قبل كل يشء.سأرتدي قبعتي الزرقاء ألقرتح كيف سندير هذا اللقاء. نحو الدقة

ّاملوضوع الذي سنناقشه ونقرر عليه هو ما إذا كنا سنقدم . أن أحدد املوضوع مرة أخرى ّ

أنا أقرتح أن نبدأ . تقديماملنتج الجديد بتاريخ التقديم األصيل أو سنقوم بتأجيل هذا ال

 . ببعض مدخالت القبعة البيضاء

   القبعة البيضاء منك ؟ هل التاريخ املحدد مالئم ؟أفكارهل أستطيع الحصول عىل بعض  :أحمد
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لدينا بعض املشكالت يف مادة البالستيك من . نحن متخلفون عن املوعد بثالثة أسابيع  :أحمد

 . ّينا أن نسويهحدث خطأ غري متوقع عل. أجل املقبض

إذا فاتنا شهر آذار، فإنه سيفوتنا املعارض الكبرية لألدوات املعدنية وكذلك موسم البيع  :هديل

  .حتى عيد امليالد القادم

هل نعرف بحق من هم األشخاص املتوقعني لرشاء هذا املفك ؟ هل هم املهنيني ؟ أم   :املدير

ًا ؟ هل هو محل بيع الهدايا ؟ هل هو لالستعامل الشخيص من قبل الناس البارعني يدوي

 محل وسائل التحايل ؟ 

أنا أعتقد أن . عامل الشخيصً الناس البارعني يدويا لالستم املشرتون ه،بقدر ما نقول :هديل

 الهدايا قد يشرتوه إذا استثمرناه يف بعض اإلعالنات العامة التي تدور حول أوقات بائعي

 . تقديم الهدايا

 هنيني ؟ كيف سنعرف أنهم سيشرتكون ؟ ماذا عن امل  :أريج

 لقد اعرتفوا بأنها فكرة جيدة ً.أيضالقد سألنا املهنيني عن آرائهم وقمنا بإعطائهم عينات  :هديل

  .لكنهم ال مييلون لتغيري عاداتهم املوجودة وكذلك مفكاتهم

 كيف هو موسم محل االستعامل الشخيص ؟   :إميان

 مع طلبات متزايدة يف الصيف وازدحام يف أوقات تقديم ،نةثابت ومناسب طوال الس : املدير

 هل نستطيع أن نتخطى القبعة البيضاء ؟ .الهدايا باالعتامد عىل املوضوع وعىل اإلعالن

  .ًأستطيع أن أزودكم ببعض املعلومات حول البحث الحقا إذا رغبتم يف ذلك

 تراجع رشاء الناس .هناك ركود. ناهناك بعض املعلومات الواجب االحتفاظ بها يف أذهان : إميان

  . هناك ركود يف بناء املنازل ويف بيع املنازل.يف كافة أنواع البضائع
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 . أنا أقرتح أن نستعمل القبعة الخرضاء ملعرفة الخيارات املتاحة أمامنا  :أريج

. نا سأبدأ ما هي الخيارات ؟ أ. دعونا نفكر باستخدام القبعة الخرضاء.أنا أوافقك الرأي  :املدير

أن نواصل :  الخيار الثاين .أن نرسع للحاق بآخر موعد إلنجاز العمل: الخيار األول 

أن نؤجل الرتويج :  الخيار الثالث .العمل كام نحن وسيفوتنا املوعد األصيل بثالثة أسابيع

  هل هناك خيارات أخرى ؟ .يف ظروف غامضة حتى يتحسن املناخ االقتصادي

 مثال .جيل الرتويج حتى وقت الحق لكن يتوجب عينا تحديد تاريخقد نستطيع تأ  :أحمد

 .ترشين أول

 هديل ؟   القبعة الخرضاء منكأفكاربعض   :املدير

  .ول بيع املرشوع ونسرتجع أموالنا مع قليل من الربحا نح.هناك خيار آخر :هديل

د ثم نرى استجابات كل ًإذا أصبح جاهزا بإمكاننا الرتويج له يف مناطق متعددة من البال  :أريج

 قد يكون هناك بعض األشياء التي تحتاج إىل تغيري مثل أن منتد عىل املستوى .منطقة

 . القومي

  .هذه فكرة جيدة  :املدير

إذا عمل املنتج بشكل جيد يف منطقة االختبار فقد يقوم شخص ما برسقة الفكرة قبل أن  :هديل

  .إىل حد ما رخصة الحامية ضعيفة .ّنروجه عىل نحو قومي

هذا تفكري القبعة السوداء وليس تفكري القبعة الخرضاء ونحن اآلن نستخدم القبعة   :املدير

  . االحتامالت،فكار األ،البدائل: الخرضاء 

 بإمكاننا . دعونا نقوم بتفكري القبعة الصفراء عىل اقرتاحات سوق االختبار  :إميان

  بهذه .ألن األسعار منخفضة هناكإنفاق املال الكثري عىل اإلعالنات املحلية 
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  .الطريقة سنملك فكرة جيدة حول ما سننفقه عىل اإلعالنات عىل املستوى الوطني

 نستطيع الحصول عىل بعض املالحظات ونرى ماذا يحصل إذا ،باستخدام قبعتي الصفراء : عمر

 ً.ون نافعا هذا النوع من املصادقة العملية قد يك.تم استعامل األداة لفرتة من الوقت

  هل هو قوي ما فيه الكفاية ؟ .وسرنى كذلك األقوال املنترشة حوله

 .أريد أن أسمع تفكري القبعة الصفراء الخاص بك هديل  :املدير

 هناك ضغط أقل .التجربة املحلية ستسمح لنا بتصحيح األخطاء خالل تقدمنا إىل األمام :هديل

 إذا قررنا ً.يئة منتجات املقاولني الحقاّ وهذا سيعطينا وقتا لته.من الرتويج الوطني

  .استخدام مقاولني بديلني فعلينا عىل األقل تجربتهم

 .ك للقبعة الصفراء إميانأفكار  :املدير

 قد تتالعب بوظيفة املنتج . لكنني سأحاول،ًهذا ليس سهالً ألنني لست معجبا بالفكرة : إميان

  .ت القبعة الصفراء قد طرحأفكار بقية .هذا إضايف

 ً.ننتقل اآلن للقبعة السوداء لالقرتاح املتعلق بالرتويج املحيل للمنتج عندما يصبح جاهزا  :املدير

. ّهذا عائق كبري ألن الجدة واحدة من أقوى النقاط. ّالخطر األسايس هو تأثري جدة املنتج : إميان

ي  كذلك سيكون من الصعب الحصول عىل انتباه قوم.اآلخرون قد ينسخون الفكرة

  ً.الحقا

 أننا ال نستطيع الذهاب للمعارض الكبرية لألدوات املعدنية ًأيضاالرتويج املحيل يعني   :أحمد

 . حيث توضع هناك قيود وأوامر خاصة بهم
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 نحن . األوامر قد انسحبت.نحن نحتاج ألن يتدفق املال من الرتويج املحيل للمنتج  :أريج

  .مخازن البائعنينحتاج هذا املنتج حتى يبقينا يف طليعة 

يجب أن نحصل عىل املنتج بشكل صحيح حتى لو كان للرتويج املحيل وإال ستحدث  :هديل

  لذلك ملاذا ال نرسع قليالً للحاق مبوعد الرتويج األصيل ؟ .كارثة

  .هذه ليست نقطة من القبعة السوداء وإمنا اقرتاح  :املدير

 . قد يظهر نقص يف ثقة املنتج.ب أملهكل شخص يعمل من أجل الرتويج الوطني سيخي :هديل

 ال يشء آخر سيحدث .ًقد يكون الركود هو الوقت الذي نحتاجه كثريا لهذا املنتج الجديد : إميان

  . لذلك ملاذا نؤجل الرتويج ؟ أنا أرى فكرة الرتويج املحىل سببها الجنبً.فرقا

وهذا . مة حول الرتويج املحيل أريد أن أعرف مشاعركم العا،باستخدام قبعتي الزرقاء  :املدير

 ما هي مشاعركم تجاه الفكرة بعد أن سمعتم تعليقات القبعتني .يعني القبعة الحمراء

 الصفراء والسوداء ؟ 

 . أنا أرى أنها الرأي الصائب  :أحمد

  . نستطيع امليض بها.ال أساندها لكن ال أعرضها يف نفس الوقت :هديل

 . أنا معجب بالفكرة  :أريج

 . الفكرة ال تروق يل  :إميان

 . ًأنا معجب بالفكرة كثريا  :املدير

 إذا ما هي النتيجة ؟   :أحمد
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 لذلك .كم لدينا فكرة جديدة يساندها معظم.باستعامل القبعة الزرقاء مرة أخرى  :املدير

ّأريدكم جميعا أن تحصلوا عىل تفاصيل الرتويج املحيل املتصور ً أحمد أعد يل تقريرا .ً ّ

 سنلتقي لنحدد القرار .ل نقاط اعرتاضك عىل الفكرة واقرتح مجموعة بدائلمفصالً حو

 .النهايئ بعد أربعة أيام

  Commentsتعليقات 

لقبعات خالل هذا اأكتب يف األسفل تعليقاتك عىل الطريقة التي استخدمت فيها 

بعات كانت ّرئيس جلسة فعال ؟ أي الق) املدير( كم كان مدى التنويع فيها ؟ هل كان .االجتامع

 أكرث فائدة ؟ 
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 :)4(لتطبيق رقم ا

 التفكري الست وطرح األسئلة قبعات

 توليد األسئلة من مهارات التفكري التي تعمل عىل استثارة أنواع متعددة /تعد عملية طرح 

 . من أمناط التفكري، وميكن تجويد هذه العملية من خالل قبعات التفكري الست

 معرفية متعددة ومن كيف ميكن تدريب الطلبة عىل مهارة طرح األسئلة من مستويات

 .خالل قبعات التفكري الست

 : وذلك عىل النحو اآليت) Jennifer,2007(طور هذه الفكرة الباحث 

 :التمهيد: الخطوة األوىل

 ميكن أن تتم من خالل عرض صورة أو رواية قصة صغرية ومن ثم يطلب املعلم من 

  .الطلبة طرح مجموعة من األسئلة القصرية والبسيطة

 : التقديم: لثانيةالخطوة ا

ًويتم يف هذه الخطوة تقديم قبعات التفكري الست بدءا بالقبعة البيضاء ومنط األسئلة 

التي ميكن أن تندرج من ضمنها، ومن ثم بقية قبعات التفكري مع التأكيد عىل منط األسئلة التي 

 . ُميكن أن تطرح من ضمن القبعة

ث ميثل ألوات يالل ورق ملون؛ بحويفضل أن يتم تقديم قبعات التفكري الست من خ

 : قبعات التفكري الست، وذلك عىل النحو اآليت
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 القبعة البيضاء

 

 

 املعرفة  

 التذكر  

 الحقائق  

 املعلومات  

 البيانات  

 البحث  

 

 ْمن؟   

 ماذا؟   

 متى؟   

 أين؟   

 ؟....ماذا نريد أن نعرف عن  

 ؟...ماذا نحتاج ملعرفة معلومات عن  

أين ميكن أن نذهب لنجد املزيد من املعلومات  

 ؟... .حول

 

 الحمراء
 التقدير   

 املشاعر  

 األحاسيس  

 االنفعاالت   

 الحدس  

 ما هو شعورك اآلن؟   

 .؟ وكيف...هل تتغري مشاعرك تجاه  

 . أي الطرق تفضلها يف التعبري عن مشاعرك  

 أي الطرق تتحيز لها يف عرض البيانات؟   

 ؟... .ماذا يخربك حدسك حول  

 

 السوداء

 

 التحليل  

 الحذر  

 الخطر   

 الحكمة   

 املخاطرة  

 الضعف  

 النقائض  

 ؟... .ما هي الصعوبات املتوقعة  

 ؟.. .ما املخاطر التي ميكن أن تتعرض لها  

 ؟. ...ما هي مصادر الضعف يف  

 ؟ ... .ما السلبيات املوجودة يف  
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 الصفراء

 

 

 

 الفوائد  
 اإليجابيات  
 النقاط الجيدة   
 القيمة   
 القوة  
 التفاؤل  

 ؟... .ما هي فوائد  
 ؟... .ما النقاط اإليجابية املتوافرة  
 ؟... .ما املخرجات اإليجابية يف عمل  
 ؟.. .ميكن القيام بهذا العملهل   
 ؟... .ما اليشء املميز يف  

 

 الخرضاء

 

 الرتكيب  
 اإلبداع  
 فكارتوليد األ  
 التصور   
 البدائل   
 االحتامالت  
 العشوائية  

 ؟... .ماذا لو  
كيف ميكن عمل ذلك بطريقة مختلفة عام   

 تم عمله يف السابق؟ 
 لعمل هذا األشياء هل تتوافر بدائل جديدة  

 بطريقة جديدة؟ 
هل ميكن النظر إىل املوضوع من زاوية   

 أخرى؟ 
   الجديدة حول هذا املوضوع؟فكارما األ  

 

 الزرقاء

 

 

 االستيعاب  
 جدول األعامل  
 التطبيق   
 التحكم والسيطرة 

التفكري يف 
 التفكري

 
 
  

 ؟ .......ملاذا  
 أخربين كيف حصلت عىل اإلجابات املتعلقة  

 ؟ ....بـ
 كيف ميكن أن نلخص مجريات هذا الحوار؟  

ما هي استنتاجاتك حول مشاهدتك 
 ؟... .للفيلم
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 العمليات  
  الرئيسةفكاراأل  
 االستنتاجات   
 امللخصات  

 ؟ ......ما التايل  
ما خطة عملنا تجاه ترسب الطلبة من   

 درسة ؟امل
؟ وكيف عملت عىل ...ما هي املشكلة يف  

 حلها؟

 : الخطوة الخامسة

يطلب املعلم من كل مجموعة كتابة أسئلة تناسب وظيفة كل قبعة من قبعات التفكري 

 .الست

 : الخطوة السادسة

 .ً املعلم بني الطلبة مستكشفا سري التدريب/يتجول املدرب

 : الخطوة السابعة

 املعلم املجموعات بطرح ألسئلة التي صاغتها عىل /املدربيف هذه الخطوة يكلف 

 . املجموعات األخرى؛ يك تقوم باإلجابة عنها وفق املستطاع

 : خطوة إثرائية

ميكن للمعلم أو املدرب تكليف املتعلمني أو املتدربني بالرجوع إىل إحدى الكتب املدرسية 

 صوغ مجموعة من األسئلة عىل كل نوع ، ومن ثم)مرفق نص أنا املعدة(املقررة، وتحديد نص ما 

 . من أنواع قبعات التفكري الست التي تم التدرب عليها يف الخطوات السابقة

أو عرض فيلم تلفازي أو صورة ما ومن ثم تكليف املتعلمني أو املتدربني بصوغ مجموعة 

 .من األسئلة التي تناسب كل قبعة من قبعات التفكري الست
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 :أنــا املعـــدة

ال أحب أن. أنا الجزء الذي يشبه القربة يف جهازك الهضمي،أنا الجزء املدلل يف جسمك

 وجدته نحو أربعنيًإذا قست طويل صباحا.أستقر يف مكاين،وال أريد أن أبقى عىل شكيل املألوف

ًسنتيمرتا، وإذا قسته عرصا وجدته يرتاجع إىل النصف وهذه األوضاع املتقلبة قد تؤخر الطبيب. ً

أتحمل الكثري من طبائع صاحبي الذي يفاجئني يف كثري من األوقات. ًعن كشف أحوايل كشفا كامالً

ًي خاوية بال طعام يف أوقات أخرى؛مبا يناسبني ومبا ال يناسبني من أنواع األطعمة واألرشبة، ويرتكن

 .مام يسبب يل األمل من الحامض الذي أفرزه للهضم

 له منذ والدتههل تقدرون حجم عميل؟ إن أحدكم حني يبلغ سن األربعني، أكون قد هضمت

 .ما يبلغ اثني عرشة طنا من املواد الصلبة، وما يقارب خمسة عرشة مرتا مكعبا من السوائل

ثل رئيس الخدم، وهو ينقل الغذاء إىل خاليا الجسم، فإنني رئيسة الطهاة،وإذا كان الدم مي

أتلقى الطعام أخالطا بال نظام، فأحوله إىل أطباق تناسب حاجة الخاليا، وأمد أجهزة الجسم

 .بالطاقة الرضورية ؛ لتؤدي وظائفها أداء كامال

 الصعبة ؟ أالقيء يف املواقفٍأتأثر كثريا مبزاج صاحبي ؛ أال تحس عزيزي الطالب مبيل إىل ال

تشعرين عزيزيت الطالبة بحرقان أيام االمتحان ؟وأنت عزيزيت األم،كم مرة شعريت بعرس يف الهضم

إذا ما شغلت بهموم األوالد،رغم أنك مل تتناويل إّال وجبة خفيفة ؟ أنا نشيطة أحب العمل، وخري

ن الخامل يتوعك كلام دنا موعد ذهابهًويزعجني كثريا الكسال. من يريحني النشيط املحب لعمله

 .إىل املدرسة

 إنني صديقة كل نشيط، أفال تحبون أن تكونوا من أصدقايئ ؟

-67 وزارة الرتبية والتعليم، ص -من كتاب اللغة العربية، للصف الخامس، دولة اإلمارات العربية املتحدة(

68.( 
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 األسئلة وظائفها بعةالق

 القبعة البيضاء

 

 

 املعرفة  
 التذكر  
 الحقائق  
 املعلومات  
 البيانات  
 البحث  

 

 
 األسئلة وظائفها القبعة

 الحمراء

 

 

 

 التقدير  
 املشاعر  
 األحاسيس  
 االنفعاالت  
 الحدس  

 

 األسئلة وظائفها القبعة

 السوداء

 

 التحليل  
 الحذر  
 الخطر   
 الحكمة   
 املخاطرة  
 الضعف  
 النقائض  
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 األسئلة وظائفها القبعة

 الصفراء

 

 

 الفوائد  

 اإليجابيات  

 النقاط الجيدة   

 القيمة   

 القوة  

 التفاؤل  

 

 

 األسئلة وظائفها بعةالق

 الخرضاء

 

 الرتكيب  

 بداعاإل  

 فكارتوليد األ  

 التصور   

 البدائل   

 االحتامالت  

 العشوائية  
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 األسئلة وظائفها القبعة

 

 الزرقاء 

 االستيعاب  

 جدول األعامل  

 التطبيق   

 التحكم والسيطرة  

 فكري يف التفكري الت  

 العمليات  

  الرئيسةفكاراأل  

 االستنتاجات   

 امللخصات  

 

 )5(التطبيق رقم 

 Six Thinking Hats استخدام قبعات التفكري الست يف الحساب 
and Numeracy  

ميكن استخدام قبعات التفكري الست يف العمليات الحسابية 
ت التفكري الست ميكن يف الصفوف األساسية، ولتطبيق تقنية قبعا

السري وفق التسلسل اآليت واملقرتح من قبل املعلمة باترسون 
)Paterson, 2006:( 

تقديم كل قبعة من قبعات التفكري الست وما ترمز له من 
أمناط التفكري، وبشكل منفصل عىل نحو واضح من خالل استخدام 

 :عىل النحو اآليت) Data show(الشفافات، أو جهاز العرض 

Anne Paterson
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 :بعة التفكري البيضاءق

ترمز هذه القبعة إىل التفكري بالحقائق واألشكال واملعلومات، ويكون التفكري وفق هذه 

ما املعلومات املتوافرة ؟ ما املعلومات التي ميكن أن نحتاج : القبعة استجابة لألسئلة من مثل

عة البيضاء أن يركز إليها ؟ وكيف السبيل للحصول عىل هذه املعلومات ؟ وينبغي عىل البس القب

 . يف طلبه ليحصل عىل ما يحتاجه منها

وهذا يبني أن طرح األسئلة املركزة واملناسبة للمشكلة املطروحة هو جزء هام من آلية 

 أن يستخدم ًأيضاطلب املعلومات، كام أن من يطرح األسئلة بهدف استخالص معلومة عليه 

ًن خالل القبعة البيضاء نظاما منضبطا يشجع ومن املؤمل أن يصبح التفكري م القبعة البيضاء، ً

املفكر عىل الفصل بشكل واضح ما بني األرقام والوقائع والتحليالت والتفسريات الخاصة، فالقبعة 

  البيضاء متثل منط التفكري الحيادي واملوضوعي كام يشري إىل ذلك لون القبعة

 :قبعة التفكري الحمراء

 القبعة البيضاء، إذ إنها تتعلق باألحاسيس واملشاعر القبعة الحمراء هي عىل النقيض من

والعواطف الداخلية، وال تحتاج إىل تربير؛ ألنها ال تتعلق بالتفكري املنطقي، فإذا كانت املشاعر 

واالنفعاالت غري مرصح بها يف التفكري العميل فعىل األرجح أنها ستظل يف البناء املعريف للمتعلم، 

بطريقة ما، فالتفكري يف القبعة الحمراء يعرتف بوجود املشاعر وستؤثر عىل منط التفكري 

 :واالنفعاالت، ويطرح البس هذه القبعة أسئلة من مثل

  ،...ٍ أشعر بأنني راض عن،... أنا ال أحبه

ًالبس هذه القبعة يأخذ إذنا رسميا باإلفصاح عن مشاعره تجاه قضية ما ً.. 
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 :قبعة التفكري الصفراء

 التفكري بالفوائد واإليجابيات، والتفكري من خاللها فيه نظرة طموحة تدل هذه القبعة عىل

للمستقبل، ورؤية الفوائد التي ستتحقق من الفكرة املطروحة، والبس هذه القبعة يطرح أسئلة 

ًملاذا ميكن فعل هذا ؟ ملاذا يعترب هذا األمر جيدا ؟ واللون األصفر يرمز إىل ضوء : من قبيل

 .اآلمال والتفاؤلالشمس؛ للداللة عىل 

 :داءقبعة التفكري السو

 أو ترمز هذه القبعة إىل الخوف والحذر والتشاؤم والنقد والحيطة والتفكري يف األخطار

. وهذه القبعة من أكرث القبعات فائدة. الخسارة، وهذا اليشء مطلوب عند اتخاذ القرارات

ما املخاطر ا املرشوع ؟ كم نسبة ربح هذ: وصاحب القبعة السوداء يسأل مثل هذا السؤال

 هذه القبعة مستند إىل والتفكري من خالل هذه القبعة يجنب الوقوع يف األخطاء، ولون املحتملة؟

 .الرصامة والعبوس وعدم املعرفة

 :قبعة التفكري الخرضاء

 والنظر إىل هي قبعة التفاؤل واإلبداع، والنمو والطاقة واالقرتاحات والبدائل واالحتامالت

هل هناك : من مثلوصاحب هذه القبعة الخرضاء يطرح أسئلة . اإليجابية واستغاللهاالجوانب 

 األخرض مأخوذ من لون بدائل إضافية ؟ هل ميكن حل هذه املسالة بطريقة أخرى؟ واللون

  .فكاراألشجار واألغصان داللة عىل النمو وتوليد األ

 :قبعة التفكري الزرقاء

لتفكري، والتحكم بعملية التفكري وضبطها يف ترمز هذه القبعة إىل التفكري يف ا

 األشياء بطريقة االتجاه املرغوب، فهي قبعة التفكري والتحكم والتقييم، والنظر إىل

 هي قبعة جدول أعامل التفكري، وصاحب القبعة الزرقاء ميكن أن ناقدة بناءة، و
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رقاء ميكن أن نبدأ بها ما هي األولويات ؟ ماذا استفدنا حتى هذه اللحظة ؟ والقبعة الز: يسأل

واللون األزرق من لون السامء؛ لذلك جاءت التسمية بالقبعة . لتحدد أنواع القبعات وتسلسلها

، فكل القبعات يكون التفكري من خاللها باألشياء املادية، لكن فكارالزرقاء لتسمو فوق كل األ

  ..وار واملناقشات سري الحه وتوجي،القبعة الزرقاء تهتم بالتفكري باآلراء، وتلخيصها

 من أين نبدأ؟ 

وفق تصور املعلمة باترسون يفضل البدء بالقبعة الصفراء؛ لتعزيز التجديد والتغيري، كام 

يفضل تقديم القبعة الحمراء بعد القبعة الخرضاء، ومن ثم تقديم القبعة الخرضاء بعد القبعة 

يات وطرق اسرتاتيجتوليد لالسوداء للمساعدة يف التغلب عىل مواطن الضعف والقصور، وذلك 

 .جديدة

 70×60 :مثال لتدريس الطلبة 

 .إذا أعطى الطالب اإلجابة الصحيحة يكون ضمن تفكري القبعة البيضاء 

 فيكون ُإذا طلب من الطالب توضيح أو رشح اإلجابة أو العمليات الذهنية التي استخدمها 

 .ويوجه عملياته املعرفيةٍحينئذ ضمن تفكري القبعة الزرقاء؛ ألنه يتأمل ويراجع 

ُإذا طلب من الطالب تدقيق إجابته وفحصها والتحقق منها باستخدام طرق جديدة فهو  

 .ٍعندئذ ضمن نطاق تفكري قبعة التفكري الخرضاء

ُإذ طلب من الطالب أن يقارن الطرق التي استخدمها ويفاضل بينها، إذا كانت اإلجابات  

 .ٍدئذ ضمن نطاق تفكري قبعتي التفكري الصفراء والسوداءمختلفة بالطرق املختلفة، فهو عن
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  7×6ما ناتج 

 

 

  42=7×6: كيف نتحقق من صحة الحل؟ الناتج

 

 

 ما فوائد هذه الطريقة يف الحساب؟

 

 

 

 ما الطريقة أو األسلوب املفضل لديك يف 
 ؟=7×6إيجاد ناتج 

 

 

 ؟=7×6 حاصلبكم طريقة ميكن أن نجد 
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 ما الصعوبات أو املشكالت التي واجهتك يف 

 عملية إيجاد الناتج؟

 

 

 :عتمد عىل قبعتني فقط هامتّأما الطريقة التقليدية يف تعليم الرياضيات ف

قبعة التفكري البيضاء وقبعة التفكري الحمراء ومن ثم قبعة التفكري البيضاء، وذلك عىل 
  :و اآليتحالن

    

 

    

   

 

 

 

وظيف البيداغوجيا  تبينام يشري التسلسل ما وراء املعريف يف التعليم والتعلم إىل الرتكيز عىل

 : التعلمية، وذلك عىل النحو اآليت - يف العملية التعليمية

 

 البيضاء

حقائق 

 ومعلومات

 الحمراء

جابة است

 انفعالية

 البيضاء

معلومات 

 وحقائق
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 : سؤال

  : لكل منط من أمناط التفكري املحاذية لهااملناسبة أكمل العبارات اآلتية بكتابة اسم القبعة

 األشكال الهندسية: اسم الدرس

 القبعة
اللون املناسب ومنط تفكري القبعة يف كل ) مزاوجة(أكمل العبارات اآلتية مبطابقة 

 :منها

 ............................................................................... الشكل املفضل لدي هو 

 ....................... اليشء الذي يعجبني عند دراسة األشكال الهندسية هو

 الصعوبات أو املشكالت التي تواجهني يف موضوع األشكال الهندسية هي 

................................................................................................................... 

 ....................................... الصعوبات يف موضوع األشكال املنتظمة هي
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  ، فإنها تسمى)ضلع(حافة ) 12(إذا كان هناك قطعة نقد مضلعة ذات  

............................................................................................................................... 

  سم ثالثة أشياء تعرفها حول املستطيل

...................................  ،.......................................  ،............................................ 

   سم ثالثة أشياء تعرفها حول متوازي األضالع

................................... ، ....................................... ، ............................................ 

  بعسم ثالثة أشياء تعرفها حول املك

...................................  ،....................................... ، ............................................ 

  أشياء تعرفها حول املثلثسم ثالثة 

...................................  ،....................................... ، ............................................ 

 : أبرز يشء يعجبك يف كل من ما 

 .........................................................................................................  :بـاملكع

 .........................................................................................................  :املستطيل

 .........................................................................................................  :رةــالدائ

 .........................................................................................................  :رمــــاله

: ــكيف ميكنك تصنيف أشكال ذات ثالثة أبعاد ؟بالنسبة ل 

............................................................................................................................. 

: شكل هنديس جديد؟ ارسمه هنا هل ميكنك ابتكار 

........................................................................................................................... 
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 )6(التطبيق رقم 

  Individual Use Six Thinking Hats الست ام الفردي لقبعات التفكرياالستخد

بالرغم من أن االستخدام الرئيس للقبعات هو يف مجال املحادثات واملقابالت لكن من 

 يف التفكري الفردي؛ فاملهم هنا أن تركز عىل القبعة املالمئة يف موقف معني ًأيضااملمكن استخدامه 

واملعلومات املتعلقة بها، والسبب هنا هو صب جل الرتكيز عىل قبعة وتجاهل القبعات األخرى 

واحدة؛ يك يعتاد العقل عىل االستخدام املقصود واملتعمد لقبعات التفكري، ومن ثم تحقيق 

 .الغاية من هذا االستخدام واملتمثل يف تحقيق التفكري املتوازي لدى األفراد

 يف فكاراإلضافة إىل تدوين املالحظات حول األ االلتزام بالوقت املحدد بًأيضاومن املهم 

 ).De Bono, 1998(أثناء استخدام القبعة املعنية 

 ):1(مترين 

 املؤسسات بتحويل األسبوع من خمسة إىل االقرتاح املقدم من قبل بعض ما هو رأيك يف

  يف األسبوع ؟أيامأربعة أيام عمل و مبجموع أربعني ساعة بحيث تكون العطلة ثالثة 

  :لسل القبعاتتس

  :عة الصفراء القب

 وكيف ما هي الفوائد والقيم املستفادة من هذه الفكرة وما هي النقاط االيجابية واملنطقية

 ميكن تطبيق هذه الفكرة ؟

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة السوداء

 ما هي نقاط الحذر واملرضات واملشاكل املحتملة ؟

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الخرضاء

 وكيف ميكن تخطي عقبة ما بارتداء العيوب؟ كيف ميكن تعديل الفكرة والتخلص من

 القبعة السوداء؟ وما هي املقرتحات املتوفرة يف هذا املجال ؟

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة البيضاء

وكيف سوف توفر  ما هي املعلومات املتوفرة ملساعدتك بالتفكري حول هذا املوضوع؟

 املعلومات الرضورية عند إصدار القرار ؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الحمراء

ّماذا يوحي لك حدسك وما هو شعورك تجاه االقرتاحات التي تم توليدها؟ وال تحاول أن 

  كام هم ؟اتربر شعورك فقط اكتفي ببوحه

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الزرقاء

 ونتائجها وما هو تعليقك ؟ ما هو ملخص عملية التفكري حول هذا املوضوع

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :)7(التطبيق رقم 

سوف يتم تنفيذ هذا التمرين عىل شكل مجموعات وسوف يقوم املرشد بتنظيم 

 باختيار ًأيضااملجموعات وتحديد الوقت الالزم للتفكري والعمل ضمن كل قبعة وسوف يقوم 

 . تسلسل القبعات
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لجنة مسؤولة عن نوعية مستوى الخدمات  هناك اقرتاح بأن تقوم كل مؤسسة بتشكيل

 .الحلول ومن مسؤوليات هذه اللجنة استقبال الشكاوي واقرتاح قدمةامل

الزم للتنفيذ لًكن عىل وعي مباهية القبعة الواجب استخدامها آخذا بعني االعتبار الوقت ا

 .ومن غري الرضوري أن تتوافق مع جميع النقاط املعروضة

 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 )8(التطبيق رقم 

. فراد الذين تجاوزت أعامرهم سن الستني رضائب مخففةبأن يدفع األ هناك اقرتاح يفيد

 يف األمر؟  املناسبة وفكر ارتد قبعة التفكري

زم للتنفيذ الًكن عىل وعي مباهية القبعة الواجب استخدامها آخذا بعني االعتبار الوقت ال

 .نقاط املعروضةومن غري الرضوري أن تتوافق مع جميع ال
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 : تعليقات

ما .  أن تثري أسئلة للنقاش حول استخدام املجموعة للقبعات الستًأيضامن املمكن لك 

ًهي الصعوبات وما هي الوسيلة األكرث نجاحا؟ وهل كانت هناك صعوبة يف التنقل من قبعة إىل 

 أخرى ؟ 

ومن الواجب ذكره هنا أن هذا التمرين عبارة عن مامرسة الستخدام القبعات يشكل 

 .عيجام

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 :)9(التطبيق رقم 

ّإن من النقاط املهمة الستخدام نظام القبعات الست هو القدرة عىل توجيه التفكري 

فهذا النظام يقوم بتحديد . حسب الرغبة، أو منط التفكري؛ فأنت تختار وتفكر يف نظام معني

 .وتوجيه وحرص نوعية التفكري

 .دون األخرى وبشكل عام هنالك سبب الستخدام قبعة معينة يف وقت معني 

ً أن التمرين الالحق مختلف نوعا ما، لسلسلة سيتم اف. فتسلسل القبعات هنا غري محدد ّ

 املدرب، أو أحد أفراد /تحديدها عن طريق استخدام حجر الرند من قبل املرشد أو املعلم 

هذا التمرين هو  أن الغاية من.  فلحجر الرند ستة وجوه كل وجه ميثل قبعة معينة.املجموعة

 .فعيل التفكري والتنوع يف استخدام أمناطه املختلفةت

سوف يتم تنفيذ هذا التمرين عىل شكل مناقشة جامعية منظمة من قبل املرشد أو 

 املدرب والذي سوف يقوم باختيار موضوع النقاش، وتحديد الوقت وإظهار القبعة /املعلم

 .الالحقة املختارة من خالل استخدام حجر الرند

 : املوضوع

ماذا تعتقد بهذا الخصوص وما . لك منافسة زائدة يف السوق حول إحدى املنتوجاتهنا

 الذي ميكن عمله من قبل مؤسستك ؟ 

 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :تعليقات

 .استخدم القبعة الزرقاء لتنظيم عملية التفكري بخصوص املوضوع املطروح

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

يوىص به يف املقابالت  الرجاء مالحظة أن هذا النوع العشوايئ للقبعات يف عملية التفكري ال

الشخصية ومن فوائده أنه يساعد باالبتعاد عن املعتقدات السابقة بخصوص موضوع معني 

 .والخروج بأمور جديدة

 :The Hats in Detail  استخدام القبعات بشكل مفصل 

ن هنالك معرفة يف طبيعة استخدام القبعات الست عند هذه النقطة يجب أن يكو

. التفكري  أمناط مختلفة من/ّوفائدتها؛ إذ إن قبعات التفكري الست تساعد القبعات يف تنمية أنواع

 يف إطار املناقشة التقليدية يقوم فريق معني مبناقشة فريق آخر والغاية هي إخفاء الحقيقة

 الست يزودنا بتفكري متوازي ومنصف، ويعمل عىل تنمية القبعات بينام التفكري املتبع باستخدام

 .التفكري املتوازي
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 ففي التفكري التقليدي نقوم بأمور هائلة مره واحده من حيث البحث عن املعلومات،

ًلنا الفرصة للتفكري بشكل أكرث تركيزا، وتعميق  القبعات الست بينام تتيح ،فكاروتشكيل األ

 .الرتكيز يف التفاصيل

حدى فوائد القبعات الست هي متكني املفكر من التطرق إىل ذكر تعليقات إن من إ

شخصية؛ فإذا طلبت من شخص ما بأن ال يكون عدايئ التفكري فمن املمكن أن تكون ردة فعلة 

سلبية، بينام إذا طلبت منه أن ينتقل من القبعة السوداء إىل الصفراء فلن يكون هنالك سبب 

 . للخالف

تفكري بواسطة القبعات الست تزيد من الوعي بنوعية التفكري أن توظيف عملية ال

 ). De Bono,1998(املطروح مبناسبة معينة 

 :Game اللعبة

أن نظام القبعات الست هو عبارة عن نظام جدي وتزداد فاعليته عند توظيفه عىل شكل 

اإلبداعي الفرصة يكرس كل املعوقات ويتيح لجميع املشاركني يف جلسة التفكري  فهذا النظام. لعبة

هناك إمكانية  , ً»مبدعا«فبدالً من أن تطلب من شخص ما أن يكون  .بشكل ودي وفاعل للتعيري

القبعات والطلب من هذا الشخص أن يقوم ببعض توظيف هذه اللعبة أو هذا النظام من  يف

  .»بالقبعة الخرضاء« التفكري املرتبط

كام أن . داء وهكذا يف بقية القبعاتومرة أخرى تطلب منه ارتداء قبعة صفراء أو سو

التفكري باستخدام أنواع مختلفة من القبعات يساهم يف كرس الجمود الصفي ويساهم يف تنوع 

  ).De Bono,1998( التفكري مام يساهم يف التخلص من امللل الناجم عن استخدام التفكري التقليدي
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 :)10(التطبيق رقم 

ُيرجى . لتعبري عن املشاعر واالنفعاالت بطريقة مرشوعةتعد قبعة التفكري الحمراء وسيلة ا

 . و بنود تعرب عن وظيفة هذه القبعة يف مواقف حياتية مختلفةأو صوغ عرش جمل أكتابة 

  .أكتب بعض تعليقات القبعة الحمراء املحتمل حدوثها يف اللقاء

ر املشتقات وا باالستياء نتيجة رفع مثن أسعاؤأشعر أن الناس بد«: عىل سبيل املثال 

 .»النفطية

1-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

4-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

5-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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6-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

7-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

8-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

9-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

10-  ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :)11(التطبيق رقم 

هناك اقرتاح بأن يكون العمل يف الوزارات واملؤسسات أربعة أيام عمل، وكل يوم عمل 

لذلك سيكون هناك أربعون ساعة عمل يف األسبوع موزعة عىل أربعة . سيكون ملدة عرش ساعات

ظامي ّمطلوب منك أن تفكر بهذا االقرتاح ضمن االستخدام الن. وهناك ثالثة أيام إجازة. أيام

 . لقبعات التفكري الست

 



 
 التطبيقات الرتبوية

 
 

 383  

 

  Sequence of Hatsتسلسل القبعات 

 ):1(مترين 

 ال تنتقل للقبعة .ضع مالحظاتك يف كل فراغ. تم إعداد تسلسل القبعات الذي ستستخدمه

  ً.جدا هذا مهم . املدرب ذلك/التالية حتى يطلب منك املعلم

 :القبعة الصفراء

 

لهذه الفكرة ؟ ما هي النقاط اإليجابية؟ ما مدى التطبيق ما هي الفوائد، والقيم، وامليزات 

 العميل لهذه الفكرة ما هي األمور الجيدة لهذا االقرتاح ؟ 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

ما هي نقاط التحذير ؟ ما هي املساوئ ؟ ما هي املشكالت املحتملة ؟ ما الخطأ املحتمل ؟ 

 ما هي النقاط السلبية ؟ ما هي الصعوبات املحيطة باالقرتاح ؟ 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الخرضاء

 

 كيف ميكن تعديل الفكرة لتحسينها وإلزالة األخطاء الواضحة ؟ كيف ميكن
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 التغلب عىل الصعوبات املحددة من قبل القبعة السوداء ؟ هل هناك طرق بديلة لتحقيق 

  اإلبداعية التي متلكها اآلن ؟فكاراألهداف ذاتها ؟ ما هي األ

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة البيضاء

 

ما هي املعلومات املتوافرة اآلن ملساعدتك للتفكري باملشكلة ؟ ما هي املعلومات التي 

ترغب بالحصول عليها ؟ كيف ميكن أن تحصل عىل املعلومات التي تشعر بأنها رضورية أو 

  شكلة ؟مفيدة عند إقرارك عىل هذه امل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الحمراء
 

ماذا يخربك حدسك ؟ ما هي مشاعرك تجاه االقرتاح ؟ ما هي مشاعرك تجاه املشكلة ؟ ال 

ّتحاول أن تفرس أو تربر مشاعرك فقط قم بتدوينها كام تشعر بها يف تلك اللحظة ما هي . ّ

 مشاعرك اآلن تجاه املوضوع ؟ 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الزرقاء

 

هذه النتيجة ؟ كيف ميكن أن تلخص التفكري الذي حدث ؟ هل وصلت إىل نتيجة ؟ ما هي 

 اآلن ؟ ماذا سيحدث بعد  ما هي خطوات التفكري التي ستتخذها،إذا رغبت بالقيام بتفكري إضايف

  .ّذلك ؟ علق عىل تفكريك خالل قيامك بالتدريب

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 )2(مترين رقم 

ما .من املقاعد للنساء%) 50(من حجز ّ البد هناك اقرتاح يفيد أنه عند تشكيل أية حكومة

 رأيك بهذا االقرتاح ضمن االستخدام النظامي لقبعات التفكري الست ؟ 

 ال تنتقل للقبعة .ضع مالحظاتك يف كل فراغ. لسل القبعات الذي ستستخدمهتم إعداد تس

  ً.جدا هذا مهم . املدرب ذلك/التالية حتى يطلب منك املعلم 
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 :القبعة الصفراء

 

ما هي الفوائد، والقيم، وامليزات لهذه الفكرة ؟ ما هي النقاط اإليجابية؟ ما مدى التطبيق 

 مور الجيدة لهذا االقرتاح ؟ العميل لهذه الفكرة ما هي األ

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة السوداء

 

ما هي نقاط التحذير ؟ ما هي املساوئ ؟ ما هي املشكالت املحتملة ؟ ما الخطأ املحتمل ؟ 

 ما هي النقاط السلبية ؟ ما هي الصعوبات املحيطة باالقرتاح ؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الخرضاء

 

كيف ميكن تعديل الفكرة لتحسينها وإلزالة األخطاء الواضحة ؟ كيف ميكن 

 التغلب عىل الصعوبات املحددة من قبل القبعة السوداء ؟ هل هناك طرق بديلة 



 
 التطبيقات الرتبوية

 
 

 387  

 

  اإلبداعية التي متلكها اآلن ؟فكارلتحقيق األهداف ذاتها ؟ ما هي األ

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة البيضاء

 

ما هي املعلومات املتوافرة اآلن ملساعدتك للتفكري باملشكلة ؟ ما هي املعلومات التي 

ترغب بالحصول عليها ؟ كيف ميكن أن تحصل عىل املعلومات التي تشعر بأنها رضورية أو 

  لة ؟مفيدة عند إقرارك عىل هذه املشك

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الحمراء
 

ماذا يخربك حدسك ؟ ما هي مشاعرك تجاه االقرتاح ؟ ما هي مشاعرك تجاه املشكلة ؟ ال 

ّتحاول أن تفرس أو تربر مشاعرك فقط قم بتدوينها كام تشعر بها يف تلك اللحظة ما هي . ّ

 مشاعرك اآلن تجاه املوضوع ؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الزرقاء

 

كيف ميكن أن تلخص التفكري الذي حدث ؟ هل وصلت إىل نتيجة ؟ ما هي هذه النتيجة ؟ 

 ما هي خطوات التفكري التي ستتخذها اآلن ؟ ماذا سيحدث بعد ،إذا رغبت بالقيام بتفكري إضايف

  .ّذلك ؟ علق عىل تفكريك خالل قيامك بالتدريب

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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للشكاوى هناك اقرتاح بأنه يف مواقع العمل يجب أن يكون هناك هاتف أحمر يستخدم 

  .واالقرتاحات؛ وذلك للعمل عىل تسجيلها ومن ثم الترصف عىل أساسها

ح وفق قبعات التفكري الست ضمن االستخدام النظامي لقبعات التفكري أدرس هذا االقرتا

 .الست

  Sequence of Hatsتسلسل القبعات 

 ال تنتقل للقبعة . ضع مالحظاتك يف كل فراغ.تم إعداد تسلسل القبعات الذي ستستخدمه

  ً.جدا هذا مهم . املدرب ذلك/التالية حتى يطلب منك املعلم 
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 :القبعة الصفراء

 
 هي الفوائد، والقيم، وامليزات لهذه الفكرة ؟ ما هي النقاط اإليجابية؟ ما مدى التطبيق ما

 العميل لهذه الفكرة ما هي األمور الجيدة لهذا االقرتاح ؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة السوداء

 
ما هي نقاط التحذير ؟ ما هي املساوئ ؟ ما هي املشكالت املحتملة ؟ ما الخطأ املحتمل ؟ 

 ما هي النقاط السلبية ؟ ما هي الصعوبات املحيطة باالقرتاح ؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الخرضاء

 

كيف ميكن تعديل الفكرة لتحسينها وإلزالة األخطاء الواضحة ؟ كيف ميكن التغلب عىل 

الصعوبات املحددة من قبل القبعة السوداء ؟ هل هناك طرق بديلة لتحقيق األهداف ذاتها ؟ ما 

  اإلبداعية التي متلكها اآلن ؟فكارهي األ
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة البيضاء

 

ما هي املعلومات املتوافرة اآلن ملساعدتك للتفكري باملشكلة ؟ ما هي املعلومات التي 

ترغب بالحصول عليها ؟ كيف ميكن أن تحصل عىل املعلومات التي تشعر بأنها رضورية أو 

  ة ؟مفيدة عند إقرارك عىل هذه املشكل

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الحمراء
 

ماذا يخربك حدسك ؟ ما هي مشاعرك تجاه االقرتاح ؟ ما هي مشاعرك تجاه املشكلة ؟ ال 

ّتحاول أن تفرس أو تربر مشاعرك فقط قم بتدوينها كام تشعر بها يف تلك اللحظة ما هي . ّ

 مشاعرك اآلن تجاه املوضوع ؟ 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 :القبعة الزرقاء

 

هذه النتيجة ؟  كيف ميكن أن تلخص التفكري الذي حدث ؟ هل وصلت إىل نتيجة ؟ ما هي 

 اآلن ؟ ماذا سيحدث بعد  ما هي خطوات التفكري التي ستتخذها،إذا رغبت بالقيام بتفكري إضايف

  .ّذلك ؟ علق عىل تفكريك خالل قيامك بالتدريب

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :)13(التطبيق رقم 

 :  املتدرب/عزيزي املتعلم 

ًالتدريب التايل مختلف عن السابق ألن تسلسل القبعات املستخدم مل يتم تحديده سلفا 

لسل بواسطة حجر نرد يرميه يف الواقع سيتم تحديد التس. وهو ليس معروف لدى أحد

مسموح . حيث أن لحجر الرند ستة أوجه، كل وجه ميثل قبعة من القبعات الست. املدرب/املعلم

لكن بعد ذلك القبعة نفسها سيتم ). حتى لو يف سلسلة متعاقبة(لكل قبعة أن تظهر مرتني 

ب رسيع ومسيطر الهدف من هذا التدريب هو تطوير االنضباط يف تبديل التفكري بأسلو. نقضها

ًهذا مختلف متاما عن . ًعليه ألمناط التفكري، كل مفكر يحتاج ألن يكون مسيطرا عىل تفكريه

املدرب /سيتم تنفيذ هذا التدريب يف شكل مجموعات للمناقشة واملعلم. ّاملناقشات املعومة

 . سينظم هذه املجموعات
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ة التالية املختارة من قبل املدرب املوضوع، ويعني الوقت، وسيظهر القبع/سيحدد املعلم

ًيجب أن تدون مالحظاتك باألسفل وتكون مستعدا إلعطاء مخرجات التدريب. حجر الرند ّ.  

 تم أخذ . هناك مرشوع قانون لتقليص مدة منصب رجال السياسة لفرتة ثابتة من الوقت

 ملوضوع ؟ ما هو تفكريك حيال ا. ًهذا املوضوع بعني االعتبار حاليا لدى بعض الدول الغربية

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
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...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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عىل كل : هناك اقرتاح من قبل إحدى املؤسسات املتخصصة يف القياس والتقويم مفاده

يات التقويم البديل اسرتاتيج مدرس يعمل يف مدرسة حكومية أم خاصة استخدام إحدى /معلم 

لدراسية ، يف تقييم أداء طلبته يف املادة ا)-Portfolios E(وهي حافظة أداء الطالب اإللكرتونية 

 .التي يعلمها لطلبته



 
 التطبيقات الرتبوية

 
 

 395  

 

 تذكر أنك لن تحصل عىل .ًكن واضحا حول القبعة التي ستستخدمها يف التفكري واملناقشة

ٍحاول أن تضع النقاط بشكل متواز عىل عكس متضية الوقت يف مناقشة . وقت طويل لكل قبعة

  .ًأنت لست مجربا عىل املوافقة عىل جميع النقاط املسجلة. أية نقاط مفردة

 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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بأنه بعد بلوغ األفراد سن الستني، ميكنهم االستمرار يف عملهم رشيطة  هناك اقرتاح يفيد

ٍاز فحص طبي معني؛ ويف ضوء نتائجه ميكن لهؤالء األفراد االستمرار يف العمل ملدة عرش ياجت

 .يف عملهم. سنوات إضافية
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 تذكر أنك لن تحصل عىل .واملناقشةًكن واضحا حول القبعة التي ستستخدمها يف التفكري 

ٍوحاول أن تضع النقاط بشكل متواز عىل عكس متضية الوقت يف مناقشة ،وقت طويل لكل قبعة

 . ً أنت لست مجربا عىل املوافقة عىل جميع النقاط املسجلة.أية نقاط مفردة

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة
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...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
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...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

 :)16(التطبيق رقم 

مثة اقرتاحات متزايدة حول تأنيث التعليم يف املرحلة األساسية األوىل يف أرجاء الوطن 

 .العريب؛ بحيث تشتمل هذه الفكرة السنوات العرش األوىل من التعليم األسايس

  منظمتك ؟/ مدرستك/ما رأيك يف ذلك، وما الذي ميكن فعله من قبل مؤسستك 
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :)17(التطبيق رقم 

هناك توجه لدى بعض وزارات الرتبية والتعليم لزيادة عدد الطلبة يف الشعبة الواحدة؛ 

الستيعاب الطلب املتزايد عىل التعليم األسايس يف بعض الدول العربية، ولقلة عدد املدرسني من 

 .جهة ثانية

 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 



 
 الفصل السادس 

 
 

 402 

 

 

 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة
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...................................................................................................................... 

 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة
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 الوقت القبعة

...................................................................................................................... 
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 : ميكن تلخيص وظيفة كافة قبعات التفكري الست ضمن نقطتني أساسيتني هام

 .اإلفالت من املجادلة التقليدية  -1

 .التعاون واملوضوعية يف استكشاف موضوع أو قضية ما  -2

ألمناط التفكري الست، كل قبعة من قبعات التفكري الست تحمل  واسعضمن اإلطار ال

بالذات وظيفة نافذة سواء تم استخدامها بشكل عريض أم بشكل نظامي، إضافة إىل ذلك كل 

. تسلسل قبعات التفكري الستناقش املوضوع التايل من خالل . قبعة تفكري مزودة بقيم محددة

 . والخاصة املؤسسات العامةعمل املرأة املسلمة يف: املوضوع هو

 :القبعة البيضاء

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 :القبعة الحمراء

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة السوداء

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الصفراء

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :القبعة الخرضاء

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 :القبعة الزرقاء

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 استخدام قبعات التفكري يف كتابة التقارير 

Use Six Thinking Hats in Reports: 

ن خالل التسلسل يف استخدام ميكن أن تستخدم قبعات التفكري الست يف كتابة التقارير؛ م

توظيف القبعات كافة؛ إذ ميكن أن تشكل قبعات  تفاصيلها، مع األخذ بعني االعتبار العمل عىل

ًالتفكري الست إطارا تطبيقيا لتصميم مخطط عمل  ً)Action Proposal ( يف كتابة التقارير سواء ما

ًكان منها تقريرا إداريا أم تقريرا فنيا، ويف هذا السيا ً ً ق يرى ديبونو أن استخدام مجموعة من ً

ًاألسئلة ميكن أن يشكل إطارا مرجعيا لكتابة التقارير،اسرتشد يف األسئلة اآلتية ً محاوالً كتابة  أدناه ُ

 . بإمكانك تكرار القبعة أكرث من مرة. تقرير يقع ضمن نطاق اختصاصك أو عملك

 ).القبعة البيضاء(أين الحقائق الواردة يف هذا التقرير؟  

 ).القبعة البيضاء. (ًيلزمنا مزيدا من املعلومات حول هذه الحادثة 

 ).القبعة الخرضاء(أين األفكار الجديدة يف هذا التقرير؟  

 ).القبعة الخرضاء(ُهل هناك طرق أخرى لعمل هذه األشياء؟  

 ).القبعة السوداء(ما الصعوبات أو املشكالت التي اعرتضت سري املرشوع؟  

 ).القبعة السوداء(خاطر املرتتبة عىل تبني مثل هذه املشاريع؟ ما امل 
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 ).القبعة الصفراء(ما القيم املستفادة من تطبيق هذا املرشوع؟  

 ).القبعة الصفراء(ما فوائد أو إيجابيات تطبيق هذا املرشوع؟  

 ).القبعة الحمراء(نرغب يف تنفيذ مثل هذا املرشوع؟ / هل ترغب 

 ).القبعة الحمراء(سك تجاه هذا املرشوع؟ُماذا يخربك حد 

 ).القبعة الزرقاء(هل توافرت خطة عمل إجرائية لتنفيذ هذا املرشوع؟  

  ).القبعة الزرقاء(ما الخطوة التي تعقب تنفيذ املرشوع؟  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 :)20(التطبيق رقم 

 ئلةّلتفكري الفعال واملستوى العايل من طرح األسا

Effective Thinking and Higher Level Questioning  

  بهرم بلومية قبعات التفكري الست اسرتاتيج املتدربني عىل ربط /ويف مجال تدريب الطلبة 

(Benjamin Bloom and Dr. Edward De Bono’s Hierarchies) يام ييل  املعريف نورد فيف املجال

 املتدربني عىل تكوين أسئلة من مستويات /ًمترينا يوضح عملية الربط؛ بهدف متكني الطلبة

ًمتباينة بدءا من مستوى املعرفة وانتهاء مبستوى التقويم ً. 
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القبعة وما تقابله من مستويات األهداف 

 املعرفية
 املستوى العايل من طرح األسئلة

وى املعرفة تقابل مست×   القبعة البيضاء

)Knowledge( 

 
التذكر، الحقائق، املعلومات، البيانات، 

 البحث

 ْمن؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ 

 ؟... حول/ماذا تعرف عن 

 ؟...ما هي الحقائق املتعلقة بـ

 ؟... أو ترغب لتعرف عن/ماذا تحتاج 

 ؟...أين ميكن أن تذهب لتجد

تقابل مستوى التقويم × القبعة الحمراء 

)Evaluation( 

 
 . املشاعر، األحاسيس، االنفعاالت، الحدس

 

 ما هي مشاعرك اآلن؟

 هل تشعر أن مشاعرك تتغري اآلن؟ وكيف؟ 

 ما هي الطرق التي تفضلها لتعرب عن مشاعرك؟ 

 ما هي تحيزاتك املستقبلية؟ 

 ؟ ...ما هي أحاسيسك الداخلية تجاه

 ؟...بم يخربك حدسك

تقابل مستوى التحليل × القبعة السوداء 

)Analysis( 

 
الحذر، االحرتاس، الخطر، الحكمة، املخاطر، 

 .الضعف

 ؟...ما هي أوجه الحذر التي يجب أن تؤخذ تجاه

 ما الحكمة من القيام بهذا العمل؟

 مم يجب أن تحذر أو تحرتس؟

 ؟.. .ما هي عاقبة أو نتيجة القيام بـ

 ؟... .أين توجد الصعوبات

 ملاذا ال تقوم بهذا العمل؟ 
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القبعة وما تقابله من مستويات األهداف 

 املعرفية
 املستوى العايل من طرح األسئلة

 ؟...عل لتكره عملماذا تف

 ؟...ما هي املخاطر املرتتبة عىل القيام بـ

 ؟.. .ما الذي يجعلك ترتدد تجاه

 تقابل مستوى الرتكيب× القبعة الخرضاء 

)Synthesis( 

 

 الجديدة، فكاراإلنشاء، اإلبداع، التخيل، األ

 . االحتامالت

 ؟...ماذا إذا

 ؟... إيجاد طرق جديدة لعمل/هل ميكنك إنشاء 

 كنك حل هذه املشكلة؟ كيف مي

فكار الجديدة التي ميكن أن تفكر بها ما هي األ

 ؟...لـ

 ؟...ما هي االحتامالت املتوافرة لديك حول

 تقابل مستوى التحليل ×  القبعة الصفراء

)Analysis( 

 

الفوائد، اإليجابيات، القيم، نقاط القوة، 

 .التفكري اإليجايب

 ؟... بـما هي الفوائد املرتتبة عىل القيام

 ؟...ما هي النقاط الجيدة يف

ما هي املخرجات اإليجابية التي ميكن أن تتمخض 

 ؟...عن

 ؟...ما هي القيم املتوخاة من
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القبعة وما تقابله من مستويات األهداف 

 املعرفية
 املستوى العايل من طرح األسئلة

 تقابل مستوى االستيعاب × القبعة الزرقاء 

)Comprehension( 

 

الفهم، التطبيق، ما وراء التفكري، العمليات، 

ص، األفكار الكبرية، األفكار الرئيسة، التلخي

 . الخامتة

 ؟...كيف ستخطط لعمل

 ؟...أخربين كيف ستكون إجابتك يف موضوع

 ؟...ارشح تفكريك تجاه/ ّوضح 

 ؟...لخص أفكارك حول ما دار من

 ؟...ما الخطوة اآلتية

 ؟...هل لديك خطة عمل إلنجاز

ما هي املشكلة التي واجهتك؟ وكيف قمت 

 بحلها؟

لة من املشك/ هل مثة مناظري أخرى لرؤية القضية 

 ؟...خاللها

 : التطبيق 

اخرت إحدى املواد الدراسية املقررة ضمن أحد املناهج، ثم صوغ خمسة أسئلة عىل كل 

 : وهرمية بلوم لألهداف املعرفية، وفق الجدول اآليت  أمناط التفكري الست/مجال من مجاالت
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 القبعة وما تقابله من 

 مستويات األهداف املعرفية
 ن طرح األسئلةاملستوى العايل م

تقابل مستوى املعرفة ×   القبعة البيضاء

)Knowledge( 

 التذكر، الحقائق، املعلومات، البيانات، البحث

 

تقابل مستوى التقويم × القبعة الحمراء 

)Evaluation( 

 . املشاعر، األحاسيس، االنفعاالت، الحدس

 

تقابل مستوى التحليل × القبعة السوداء 

)Analysis( 

 االحرتاس، الخطر، الحكمة، املخاطر، الحذر،

 .الضعف

 

 تقابل مستوى الرتكيب× القبعة الخرضاء 

)Synthesis( 

 الجديدة، فكاراإلنشاء، اإلبداع، التخيل، األ

 . االحتامالت

 

 تقابل مستوى التحليل × القبعة الصفراء

)Analysis( 

الفوائد، اإليجابيات، القيم، نقاط القوة، التفكري 

 .اإليجايب
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 القبعة وما تقابله من 

 مستويات األهداف املعرفية
 ن طرح األسئلةاملستوى العايل م

تقابل مستوى االستيعاب × القبعة الزرقاء 

)Comprehension( 

الفهم، التطبيق، ما وراء التفكري، العمليات، 

األفكار الكبرية، األفكار الرئيسة، التلخيص، 

 . الخامتة

 

 

 

 

 )21(التطبيق رقم 

 Decision Makingاتخاذ القرار 

، وهناك ... معلم لغة عربيةِأنهيت دراسة درجة البكالوريوس يف تخصص معلم صف أو

 .فرصة عمل مغرية للعمل كمربية لألطفال لدى إحدى العائالت الرثية يف أحدى الدول العربية

كيف ميكنك اتخاذ قرار مناسب حول هذا العرض باستخدام قبعات التفكري الست بطريقة 

 ).بإمكانك استخدام القبعة أكرث من مرة. (نظامية

 1القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 2القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 3القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 4بعة الق

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 5القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 6القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :)22(التطبيق رقم 

 . ترتيب املجموعات  املدرب/ سيقرتح املعلم.يجب تنفيذ هذا التدريب ضمن مجموعات

يجب استعامل كل قبعة مرة . استعمل قبعتك الزرقاء إلعداد تسلسل لبقية القبعات

  .واحدة فقط

 : املوضوع

يات الشعبية من ضيق هذه  الجمع/يشكو كثري من األفراد الذين يرتادون األسواق 

 التي ميكن أن يتم توليد فكارما الذي ميكن فعله ؟ ما هي األ. األمكنة، وازدحام األفراد فيها

ً أعط أسبابا الختيارك القبعات.اقرتح تسلسلك باألسفل. للمساهمة يف حل هذه املشكلة ِ.  

 1القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 2القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 3القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 4القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 5القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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 6القبعة 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 :)23(مترين رقم 

 .عىل تجميع تسلسل القبعات الذي ميكن استخدامه للتفكري باملوضوع التايلاعمل 

  .املدرب بالوقت الالزم إلنجاز هذا التدريب/سيخربك املعلم

  ً.ميكن استخدام كل قبعة أكرث من مرة حسب ما تراه مناسبا

 : املوضوع

صات تعاين بعض املدارس من عدم القدرة عىل توفري معلمني أكفاء من ذوي التخص

 . العلمية لطلبة الثانوية العامة

يتطلب تقديم أجور أعىل لكن  هناك اقرتاح يقيض بأن الحصول عىل مثل هؤالء املعلمني

 . تلك املدارس غري قادرة عىل دفع أجور مرتفعة

  . قارنه مع تسلسل زميلك الذي يحدد لك املعلم،عندما تضع تسلسلك للقبعات

 ...................................................................................................................................:  القبعة-1

.................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................:  القبعة-2

.................................................................................................................................................. 
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 ................................................................................................................................... : القبعة-3

.................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................:  القبعة-4

.................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................:  القبعة-5

.................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................:  القبعة-6

.................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................:  القبعة-7

.................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................:  القبعة-8

.................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................:  القبعة-9

.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................:  القبعة-10

.................................................................................................................................................. 

 :)24(التطبيق رقم 

 مثال عىل توظيف قبعات التفكري الست يف اتخاذ القرار

 تربوي ملبحث ًافرتض أنك قرأت يف إحدى الصحف اليومية إعالنا مللء وظيفة شاغرة ملرشف

 . دخلك املايلالرياضيات يف إحدى الدول العربية، ولديك حاجة ملحة لزيادة
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يف ضوء فهمك ملنهجية قبعات التفكري الست، وظف هذه املنهجية للتوصل إىل قرار سليم 

 . بشان هذه الوظيفة

 

 منط التفكري القبعة

 البيضاء 

 

 ما هو الراتب الذي سأتقاضاه لهذه الوظيفة؟  

 هل هذه الوظيفة ملزمة يل؟   

  آخر؟ هل هذه الوظيفة تتطلب السفر من مكان إىل  

 وهل ستكون تكلفة السفر عىل عاتق املؤسسة أم عىل حسايب الشخيص؟   

 . ما هي مدة التعاقد لهذه الوظيفة  

 . ن تحديد هيئة مستقبيلأزق بشأأشعر أنني يف م   الحمراء

 !أشعر برياح االغرتاب تقرتب مني  

 ....أخاف من املجهول  

 . بة يل يف الوقت الحارضلدي حدس بأن هذه الوظيفة غري مناس  

 . سأعمل مع قادة تربويني بحيث ميكن االستفادة من خرباتهم امليدانية   الصفراء

 . هناك فرصة منتظرة للرتقية ضمن هذه الوظيفة  

 . هذه الوظيفة تناسب مستوى معني من طموحايت الشخصية واملهنية  

 . ياستسهم هذه الوظيفة يف حفزي إلكامل دراستي العل  

يتوافر لدي عمل إضايف يف تدريس الرياضيات ملجموعة من طلبة الثانوية    الخرضاء

ًالعامة، وبعض املراكز الخاصة، وهذا بطبيعة الحال يدر عيل قدرا من املال ال  ّ
 . بأس به
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 منط التفكري القبعة

 . مدة العقد مع املؤسسة سنوي   ءاالسود

 . قد تنهي املؤسسة عقدي ألي سبب كان  

 .ة يف السفرمثة مخاطر  

 . ما هي املهام املطلوبة مني وفق عقد هذه الوظيفة   الزرقاء

 . هل ميكن أن أحقق أهدايف وطموحايت من خالل هذه الوظيفة  

 )25(التطبيق رقم 

 كيف تدرس قبعات التفكري الست لطلبتك ؟ 

How to teach the Six Hats to your students! 

ًنورد فيام ييل درسا معدا م  Kathleen Drevitch, Rae Lynn( ن قبل مجموعة من الباحثنيً

Kosarik, Jennifer Minner, Sarah ,Steele (فكري الست يف الغرفة تاملهتمني بتطبيق قبعات ال

 : ، وتحمل هذه املقالة العنوان اآليت(Indiana University of Pennsylvania)الصفية يف جامعة 

 ر املعلم يف استخدام قبعات التفكري الست يف غرفة الصفدليل مصد: قبعات التفكري الست

The Six Thinking Hats: A Teacher’s Resource Guide to Using the Six Hats in Your 

Classroom.  

 : األهداف

 النتاجات ق لديهمقالتعلمي أن تتح - يتوقع من الطلبة بعد املرور يف خربات اللقاء التعليمي

  :التعلمية اآلتية

 .يتعرف إىل داللة قبعات التفكري الست لديبونو 
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 .يستنتج منط التفكري الخاص بكل قبعة من قبعات التفكري الست 

 .يولد أسئلة خاصة بكل قبعة من قبعات التفكري الست 

  Materialsاألدوات الالزمة 

والحمراء، البيضاء، (ذات ألوان مختلفة بحيث متثل قبعات التفكري الست ) ألوان(أصباغ  

 ).والصفراء، والسوداء، والخرضاء، والزرقاء

 .أطباق من الكرتون بألوان مختلفة متثل ألوان قبعات التفكري الست 

 .قطع مغناطيس لتثبيت القبعة مع داللتها اللغوية 

 Getting Started   البدء

ن الكرتون ُقبل البدء بعملية التدريس، أنت بحاجة إىل صنع قبعات من خالل قص قطع م 

: التفكري الستتلوينها بألوان متثل ألوان قبعات / عىل هيئة قبعات، و من ثم صبغها

 وميكن أن يساهم الطلبة يف ).البيضاء، والحمراء، والصفراء، والسوداء، والخرضاء، والزرقاء(

 .عملية إعداد القبعات

 متساوية من الكرتون بعد االنتهاء من عملية صنع القبعات الست بألوان مختلفة، قص قطع 

، واكتب عىل كل قطعة كلمة ترمز إىل كل قبعة من القبعات الست التي حرضتها يف )5×5(

 :الخطوة السابقة، وذلك عىل النحو اآليت

 حقائق    القبعة البيضاء

 الفوائد    القبعة الصفراء

 املشاعر    القبعة الحمراء

 اإلبداع    القبعة الخرضاء

 الحذر    ءالقبعة السودا

 السيطرة    القبعة الزرقاء
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 .جهز القبعات يك تكون صالحة ومناسبة الرتدائها عىل الرأس

  Day Oneاليوم األول 

 Proceduresاإلجراءات 

مواضيع رياضية، دمى، حلوى، : باهتامم غالبية طلبتك من مثل ً موضوعا يحظى/ًاخرت عنوانا   -1

 ...شخوص مؤثرين، أبطال رياضيني،

 . قدم كل يوم للطلبة قبعة واحدة -2

ما الكلمة  :اسأل املتعلمني: اجعل البداية بالقبعة البيضاء، وذلك من خالل اإلجراءات اآلتية -3

 ). الحقائق( تقرتن بالقبعة البيضاء /املناسبة من الكلامت التي التالية لتالزم 

 :قبعة البيضاء، من مثلأخرب املتعلمني بأنك ستسألهم مجموعة من األسئلة الخاصة بال -4

 ْمن شارك من طلبة صفكم يف مباراة كرة القدم التي جرت باألمس؟ 

 من هو الطالب الذي أحرز الهدف يف الفريق املنافس؟ 

ُكم هدفا سجل يف املباراة من قبل الفريقني؟  ً 

 كم بلغ أعضاء كل فريق؟ 

ُكم العبا طرد من املباراة؟  ً 

 صوغ مثل هذه األسئلة، ومن ثم يزود /علم من الطلبة تكوين يف هذه الخطوة يطلب امل -5

ويف هذه  .الطلبة بتغذية راجعة حول مدى مناسبة األسئلة التي يطورونها للقبعة البيضاء

من إتقان الطلبة لعملية صوغ األسئلة عىل القبعة البيضاء؛ هذه العملية ّ البد الخطوة

 . بوساطة قبعات التفكري السترضورية يف كل مرحلة من مراحل تعلم التفكري
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  Day Twoاليوم الثاين 

، )مراجعة التعلم السابق(مراجعة ما تم تعلمه يف اليوم األول عن قبعة التفكري البيضاء  -1

مضامني قبعة التفكري البيضاء، من  ومن ذلك من خالل طرح مجموعة من األسئلة عىل

 : مثل

 إالم ترمز القبعة البيضاء؟ 

  قبعة التفكري البيضاء؟متى نستخدم 

 هل ميكن إعطاء مجموعة من األسئلة الخاصة بقبعة التفكري البيضاء؟ 

 .أحرز عمر هدف السبق يف الفريق املنافس 

 .طرد الحكم الالعب خالد يف الشوط الثاين من املباراة 

 ً.جرت املباريات عرصا 

 .شاهد املباراة مدير املدرسة وخمسة من املعلمني 

ما هي الكلمة املناسبة لتقرتن أو تالزم قبعة :  واسأل الطلبةءر قليالً قبعة التفكري الحمراأخ -2

 ). االنفعاالت(التفكري الحمراء؟ 

 : الخاصة بقبعة التفكري الحمراء، وذلك من مثل/ثم أخرب األطفال بأنواع األسئلة املناسبة -3

 ؟ما هي الرياضة املفضلة لديك 

 رسة رياضتك املفضلة؟ما هو شعورك عند مام 

 ما هي األوقات التي ترغب يف مامرسة رياضتك؟ 

 هل ترغب يف التعاون مع أعضاء فريقك يف أثناء املباراة؟ 

التفكري يف هذه الخطوة يستدرج املعلم طلبته لصوغ مجموعة من األسئلة املناسبة لقبعة  -4

 بها عند صوغ الطلبة االستعانة لبقية ىتسنيالحمراء، وال بأس من كتابتها عىل السبورة ل

 . أسئلتهم
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 منهم متييز يف هذه الخطوة أخرب الطلبة أنك ستطرح عليهم مجموعة من األسئلة، واملطلوب -5

 : األسئلة الخاصة بقبعة التفكري البيضاء من أسئلة قبعة التفكري الحمراء وفق الجدول اآليت

 الحمراءأسئلة قبعة التفكري  أسئلة قبعة التفكري البيضاء

  

  

  

  

  

  

 : األسئلة هي 

 .لدي حدس بأن اليوم معلم العلوم غائب 

 .بلغ عدد املشاهدين لكرة القدم مئة شخص 

 .فاز فريق الصف الرابع خمس مرات يف دوري العام املايض 

 .أرغب يف مامرسة الكرة الطائرة.أحزن عىل الفريق الخارس 

 .ريق الذي أشجعه النرصًأفرح كثريا عندما يحقق الف 

  Day Threeاليوم الثالث 

 /مراجعة مضامني قبعتي التفكري البيضاء والحمراء، من خالل تكليف الطلبة بتكوين  -1

إنشاء أسئلة تتعلق بكل من قبعة التفكري البيضاء والحمراء، ويف مرحلة تالية يتطوع بعض 

 . ّالطلبة باإلجابة عن بعض األسئلة التي تم طرحها
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وما هي . قبل تقديم قبعة التفكري السوداء، اسأل الطلبة ماذا تعني قبعة التفكري السوداء -2

 .الكلمة التي ميكن أن تقرتن بهذه القبعة

ثم بعد ذلك ابدأ بتدريب الطلبة عىل صوغ األسئلة التي تناسب قبعة التفكري السوداء،  -3 

 :من مثل

 لرياضة يف قاعة الرتبية الرياضية؟ٍملاذا يجب أن تكون عىل حذر وأنت متارس ا 

 ًملاذا يجب أن تكون حذرا وأنت تركض؟ 

 ما هي مخاطر مامرسة الرياضة دون إجراء عملية اإلحامء؟ 

 .ما هي مخاطر مامرسة الرياضة لفرتة طويلة من اليوم 

 تكوين أسئلة عىل القبعة السوداء، أخربهم بان/بعد أن تتيقن أن طلبتك متكنوا من صوغ -4

ستطرح عليهم مجموعة من األسئلة، واملطلوب منهم تصنيف هذه األسئلة وفق ثالث 

 : فئات وفق الجدول اآليت

 قبعة التفكري السوداء قبعة التفكري الحمراء قبعة التفكري البيضاء
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 : األسئلة هي

 ام؟ما هي مخاطر مامرسة لعبة كرة القدم يف الشارع الع 

 ما أنواع الرياضة املفضلة لديك؟ 

 ما هي اللعبة الشعبية األوىل يف الربازيل؟ 

 كم يبلغ عدد الالعبني يف لعبة الكرة الطائرة؟ 

 بم تشعر عند طردك من امللعب من قبل الحكم؟ 

وميكن أن يلتفت املعلم إىل تكليف الطلبة بصوغ مجموعة من األسئلة، ومن ثم  

 .صنيفها يف الجدول أعالهيقومون بعملية ت

 Day Four اليوم الرابع 

مراجعة مضامني كل من قبعة التفكري البيضاء، والحمراء، والسوداء، وذلك من خالل  -1

 .  صوغ أسئلة عىل كل قبعة من قبعات التفكري الثالث/تكليف الطلبة بطرح 

كلمة املناسبة يك تقرتن قبل أن تبدأ بتقديم قبعة التفكري الصفراء، اسأل طلبتك ما هي ال -2

 ). الفوائد(بقبعة التفكري الصفراء 

 Inform the) قبعة التفكري السوداء) عكس(وأخرب طلبتك أن قبعة التفكري الصفراء تقابل  -3

students that this is the opposite of the black hat). 

الصفراء، وذلك بتقديم صوغ األسئلة التي تناسب قبعة التفكري  ابدأ بتدريب طلبتك عىل -4

 : ة؛ ليحاكوها، من مثللمناذج من هذه األسئ

 ما الفوائد التي تجنيها من مامرسة لعبة كرة القدم؟ 

 ما إيجابيات مامرسة رياضة العدو ملسافات قصرية؟ 

 ما فائدة االلتزام بقوانني اللعب؟ 
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ن كل سؤال من يف الخطوة التالية كلف مجموعة من الطلبة مبحاولة اإلجابة ع -5

 . ْاألسئلة السابقة، ومن ثم تدوين تلك اإلجابات عىل السبورة إن أمكن

يف نهاية الدرس، أخرب الطلبة بأنك ستقوم بطرح مجموعة من األسئلة املختلفة، واملطلوب  -6

منهم رفع اللون املناسب لكل سؤال، أو ميكن للمعلم يف خطوة إثرائية تكليف الطلبة 

 : أربع فئات وفق الجدول اآليت ملطروحة إىلسئلة ابتصنيف األ

قبعة التفكري 

 البيضاء

قبعة التفكري 

 الحمراء

قبعة التفكري 

 السوداء

قبعة التفكري 

 الصفراء

    

    

    

    

    

    

 : األسئلة

يف هذه املرحلة يتم تكليف مجموعة من الطلبة بصوغ تسعة أسئلة، ومن ثم تكلف مجموعة 

 . التصنيف يف الجدول أعالهُأخرى بعملية
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  Five Dayاليوم الخامس 

مراجعة مضامني قبعات التفكري البيضاء، والحمراء، والسوداء، والصفراء، من حيث األسئلة 

بحيث يقوم الطلبة أنفسهم بطرح مجموعة من . املنتمية إىل كل قبعة من قبعات التفكري الست

 . بتصنيفها إىل قبعات التفكري التي درسوهااألسئلة ومن ثم يقومون

قبل تقديم قبعة التفكري الخرضاء اسأل الطلبة ماذا تعني؟ وما هي الكلمة املناسبة لهذه  -1

تم إقران كل قبعة من قبعات التفكري بكلمة مناسبة ي أن يمن الرضور). اإلبداع(القبعة 

 . حتى ترمز يف الذاكرة بعيدة املدى

 .  هذه القبعة تزيد من عمليات التفكري اإلبداعي لديهمأخرب طلبتك أن -2

 :  صوغ أسئلة مناسبة لهذه القبعة من مثل/ابدأ بتدريب الطلبة عىل توليد  -3

 صنع كرة قدم خاصة بك؟/ كيف ميكنك إنشاء  

 .ماذا ميكن أن تفعل إذا ما اصطدم بك أحد زمالئك دون قصد يف مباراة كرة القدم 

 مم لعبة جديدة مل يألفها أحد من زمالئك؟هل ميكن أن تص 

 . حاول أن يولد طلبتك مجموعة أخرى من األسئلة املناسبة لقبعة التفكري الخرضاء -4

ّجابة عن األسئلة التي تم توليدها دون إليف هذه الخطوة كلف مجموعة من الطلبة با -5

 .إصدار أحكام عليها

 بطرح مجموعة من األسئلة املختلفة، واملطلوب يف نهاية الدرس، أخرب الطلبة بأنك ستقوم -6

منهم رفع اللون املناسب لكل سؤال، أو ميكن للمعلم يف خطوة إثرائية تكليف الطلبة 

 : سئلة املطروحة إىل خمس فئات وفق الجدول اآليتبتصنيف األ
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قبعة التفكري 

 البيضاء

قبعة التفكري 

 الحمراء

قبعة التفكري 

 السوداء

قبعة التفكري 

 راءالصف

قبعة التفكري 

 الخرضاء

     

     

     

     

     

 : األسئلة

يف هذه املرحلة يتم تكليف مجموعة من الطلبة بصوغ تسعة أسئلة، ومن ثم تكلف مجموعة 

 .ُأخرى بعملية التصنيف يف الجدول أعاله

  
  
  
  
  

 Six Day اليوم السادس 

من خالل تحفيز الطلبة بصوغ . تفكري التي تم تعلمهامراجعة رسيعة ملضامني قبعات ال -1

 . أسئلة عىل كل قبعة من قبعات التفكري التي تم تعلمها

 ومن ثم ،ة املناسبة لكل قبعة من قبعات التفكريلثم اسأل الطلبة مجموعة من األسئ -2

  .كلفهم باإلجابة عنها
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كري، ومن ثم يقوم زميله ًكف كل طالب بأن يطرح سؤاالً منتميا إلحدى قبعات التف -3

 . باإلجابة عنه أمام طلبة الصف

أخرب طلبتك بأننا سنتعلم مضامني آخر قبعة من قبعات التفكري التي اقرتحها ديبونو وهي  -4

وهي أكرث قبعة ميكن أن تستخدم وتحتاج إىل قوة يف الرتكيز؛ لذلك . قبعة التفكري الزرقاء

 . سنتعلمها بنوع من التأين

أخرب الطلبة ما ْىل الطاولة املوجودة يف غرفة الصف، أو اصعد عىل الكريس، ومن ثم ْاصعد إ -5

مبعنى آخر يف أي وضع تكون  الكريس وبينام أكون عىل األرض؟/الفرق عندما أكون عىل الطاولة

 رؤيتي أفضل من عىل األرض أم من فوق الطاولة؟

أخـــرب الطلبـــة بـــأن  -6

يتخيلــوا / يتظــاهروا 

ق يف أنهم طيور تحل

السامء يتفحصون ما 

ــــن  ــــىل األرض م ع

وميكن تشبيه . أشياء

ذلــك مبــن يركــب يف 

منطاد؛ فيـشاهد مـا 

ــشكل  ــىل األرض ب ع

 . مختلف
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 .غري اعتيادي/ اطلب منهم أن ينظروا إىل األشياء بعمق وبشكل مختلف  -7

رصة الكريس أعطه هذه الفرصة؛ يك يعيش ف/ ّإن رغب أحد الطلبة بالصعود عىل الطاولة  -8

 .رؤية األشياء املختلفة

 ).السيطرة/ التحكم (ترمز قبعة التفكري الزرقاء / اسأل الطلبة ماذا تعني  -9

 : ابدأ بتدريب الطلبة عىل صوغ أسئلة خاصة بقبعة التفكري الزرقاء من مثل -10

 ب أحمد؟عارشح يل كيف يل 

 ما هي خطة لعب فريقكم يف املباراة القادمة؟ 

  التي ستناقش اليوم يف أثناء التدريب؟ما هي األمور 

توليد مجموعة من األسئلة املنتمية لقبعة /  يف هذه الخطوة كلف بعض الطلبة بصوغ -11

 . التفكري الزرقاء

  Seven Day اليوم السابع 

 Culminating Experience  بلوغ الخربة  /نهاية

لست، والرتكيز عىل داللة كل لون مراجعة الطلبة يف مضامني كافة ألوان قبعات التفكري ا -1

سئلة املنتمية لكل لوان هذه القبعات، مع الرتكيز عىل تغطية كل قبعة من خالل األأمن 

 . قبعة من قبعات التفكري الست

، ...صوغ أسئلة تغطي مثالً قبعة التفكري الخرضاء، أو الزرقاء/اطلب من الطلبة توليد  -2

 . وتأكد من فهم الطلبة لها

عملية املراجعة لقبعات التفكري الست، أخرب الطلبة بأننا سنقوم بلعب بعد  -3

لعبة تتضمن اختيار ستة طلبة بحيث ميثل كل طالب قبعة من قبعات التفكري 

 الست، ومن ثم يقوم كل طالب بلبس القبعة ذات اللون املناسب، ومن ثم
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وع بعض الطلبة يقوم بطرح مجموعة من األسئلة الخاصة بالقبعة التي يلبسها، ويتط

 . لإلجابة عنها

 . ّوميكن ملرتدي القبعة أن يكون جمالً بدالً من طرح األسئلة

يات قبعات التفكري الست سيقود بال شك إىل إيجاد اسرتاتيج /ّإن العمل عىل فهم منوذج 

 أنواع /تطبيقات تربوية وعملية متنوعة؛ إذ إنها تسمح لألفراد واملؤسسات بتوسيع أمناط 

؛ مام يقود إىل عملية إيجاد أو توليد حلول أو منتجات متنوعة، تعمل عىل زيادة أرباحها التفكري

 .سواء من الناحية املادية أم الفكرية

 /تعلمي يعمل عىل تطوير قدرات الطلبة  - ّإن قبعات التفكري هي منوذج تعليمي

كري الناقد، وهذان النوعان من ، أم التف)اإلبداع الجاد(املتدربني يف التفكري سواء التفكري الجانبي 

خرى من التفكري؛ ألنهام ميثالن جانبي الدماغ؛ فالتفكري التفكري هام األساس لبقية األنواع األ

، بينام يعد )Right Brain(هو الوظيفة األساسية للجانب األمين للدماغ ) اإلبداع الجاد(الجانبي 

 ).Left Brain(دماغ التفكري الناقد الوظيفة األساسية للجانب األيرس لل

يات قبعات التفكري الست سيعمل بال شكل عىل تنمية الدماغ اسرتاتيج /ّإن تبني منوذج 

 املتدرب وهذا ما تنادي به أحدث نظريات علوم الدماغ يف /للمتعلم) whole Brain(الكيل 

 .األلفية الثالثة
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 قياس اإلبداع الجاد 

Serious Creativity Measurement 
 

7 
 

 

 :مقدمة

فرضت رضورة مواجهة تحديات العرص عىل املربني ومتخذي القرار التعامل مع العملية 

 التعلمية كعملية مستمرة مع الفرد كحاجة، وكرضورة لتسهيل تكيفه مع املستجدات -التعليمية 

يف تعليم الطالب ك«التي يواجهها يف محيطه الذي يعيش فيه؛ ومن هنا اكتسبت شعارات 

 أهمية بالغة؛ ذلك أنها تحمل يف طياتها مدلوالت هامة »تعليم الطالب كيف يفكر«، و»يتعلم

 والجامعات، وهكذا برزت دعوة املؤسسات الرتبوية ممثلة باملدارس لألفرادتنبئ مبستقبل أفضل 

والجامعات للعمل عىل تضمني الخطط والربامج التدريسية التي تقدمها للطلبة مساقات لتعليم 

 ).2002جروان، (التفكري واإلبداع 

ويف محاولة من قبل الباحثني املهتمني برتبية اإلبداع وتطويره لدى املتعلمني فقد تم 

ًتطوير مجموعة من النامذج التي شكلت جزءا من نظرية اإلبداع، والتي فرست العملية 

وذج روسامن ، ومن)Waallas(ومنوذج واالس ) Guilford(اإلبداعية منها؛ منوذج جيلفورد 

)Rossman( ومنوذج أوسبورن ،)Osborn ( الذي عرف عىل نطاق واسع باسم منوذج العصف

 ).2004أبو جادو، ) (Brain Storming(الذهني 
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 De(ًومن النامذج الحديثة التي طورت مؤخرا يف تنمية التفكري اإلبداعي منوذج ديبونو 

Bono (جانبي الذي له الفضل فـي إدخال مصطلح التفكري ال)Lateral Thinking ( أو اإلبداع

إىل قاموس أكسفورد، والذي يجمع فيه ما بني التفكري اإلبداعي ) Serious Creativity(الجـاد 

والتفكري الناقد، ويعد هذا النموذج من النامذج التي تحاول تدريب املتعلمني عىل حل 

 ).De Bono, 2003(املشكالت بطرق إبداعية غري منطقية 

تعددت  ملا يتمتع به اإلبداع من اهتامم بالغ من قبل الباحثني والدارسني، فقد ًونظرا

 حيث تركت املناحي النظرية التي اهتمت بتفسري طبيعته، كل حسب افرتاضاته واهتامماته،

املعالجات املختلفة للمناحي النظرية بصامتها النظرية واملنهجية عىل دراسة اإلبداع، حيث اهتم 

بتفسري الظاهرة اإلبداعية وفق املسلامت ) Behaviorism Approach( السلويك أنصار املنحى

اإلنساين يف جوهره يتمثل يف تكوين عالقات أو ارتباطات الرئيسة التجاهاتهم، من حيث أن السلوك 

 .بني املثريات واالستجابات

ويد الذي يعد سيجموند فر) Psychodynamic Approach(وأكد أصحاب املنحى التحلييل 

)Freud ( األب املؤسس لهذا املنحى، حيث ينظر فرويد إىل اإلبداع من خالل مفهوم التسامي أو

اإلعالء؛ أي أن الدافع الجنيس يتم إعالؤه عند كبته ورصاعه مع جملة من الضوابط والضغوط 

هداف ًاالجتامعية، وبالتايل يوجه هذا الدفع إىل دافعية مقبولة اجتامعيا، ومن ثم يتسامى نحو أ

 .ذات قيمة إيجابية يقبل بها املجتمع

عىل الطبيعة اإلنسانية مبا تنطوي عليه من ) Humanistic Approach(وأكد املنحى اإلنساين 

حاجات يف االتصال الدافئ اململوءة بالثقة والعاطفة واالحرتام، ويؤكد منظرو هذا املنحى عىل 

 .أهدافه وحب استطالعه وإبداعهاحرتام اإلنسان باعتباره قيمة من القيم من خالل 



 
قياس اإلبداع الجاد 

 
 

 435  

 

فاهتم بتحليل الظاهرة النفسية املعقدة ) Factor Approach(أما املنحى العاميل 

كالشخصية والذكاء واإلبداع إىل عواملها األولية التي تتألف منها، ويستند هذا املنحى يف دراساته 

نتائجها بطرق إحصائية عىل لإلبداع عىل تطبيق االختبارات النفسية املختلفة، ومن ثم معالجة 

 Structure of Intellect(جانب كبري من التعقيد، ومن أبرز النظريات العاملية نظرية بناء الذكاء 

Theory ( للعامل جيلفورد)Guilford( حيث توصل من خالل توظيف التحليل العاميل ،)Factor 

Analysis (ة، واملرونة، واألصالة، الطالق: إىل وجود مجموعة من القدرات اإلبداعية وهي

، وهذه القدرات تشكل مبجموعها )اإلفاضة(والحساسية تجاه املشكالت، وإدراك التفاصيل 

 ).1996عدس وآخرون، (عوامل اإلبداع 

وبذلك تعددت املناحي التي اهتمت بدراسة التفكري اإلبداعي وقياسه نتيجة االهتامم 

ًعملية التعليم والتعلم باعتبار التعلم تفكريا؛ إضافة املتزايد من قبل الرتبويني ومتخذي القرار يف 

إىل التطور الهائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقنيات التعليم والتعلم، إذ مل تعد تقترص 

عملية التعلم عىل مدى توافر املعلومات يف البناء املعريف للمتعلم فقط، بل أصبح ينظر إىل ما 

ت تفكري متنوعة تسعفه يف التعامل مع ما يواجهه من مواقف حياتية ميتلكه املتعلم من مهارا

 ).Morrison, 1998(طابعها التباين الشديد، والتنوع يف مختلف مناحي الحياة 

) Guilford ()جيلفورد( أفكارإن العديد من الدراسات التقليدية لإلبداع اتخذت من 

بداع يف مهارات الطالقة، واملرونة، ًأطرا نظرية لها، إذ حرصت اإل) Torrance ()تورانس(و

واألصالة، والحساسية تجاه املشكالت، وإدراك التفاصيل، ومن ثم قيست هذه املهارات باألعم 

 ). Soriano, 1995(األغلب باختبار تورانس للتفكري اإلبداعي 

 عملية تحسس: التفكري اإلبداعي عىل أنه) Torrance(ّلقد عرف تورانس 
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 والنقص يف املعلومات، والبحث االنسجاماك مواطن الضعف والثغرات، وعدم  للمشكالت وإدر

عن الحلول التي ميكن التنبؤ بها، وإعادة صوغ الفرضيات يف ضوء اختبارها بهدف توليد حلول 

 .جديدة من خالل توظيف املعطيات املتوافرة، ومن ثم نرش النتائج وعرضها عىل اآلخرين

التفكري اإلبداعي عىل أنه مجموعة من املهارات ) Guilford, 1986(بينام عرف جيلفورد 

تتضمن مهارة الطالقة، ومهارة املرونة، ومهارة األصالة، ومهارة الحساسية تجاه املشكالت، ومن 

 .ثم العمل عىل إعادة صوغ املشكلة ورشحها بالتفصيل

 الدافعية العقلية ُفريى أن اإلبداع هو نتاج لحالة عرفت باسم) De Bono, 1998(أما ديبونو 

)Mental Motivation ( ،وتتمثل يف مجموعة من املهارات هي مهارات توليد إدراكات جديدة

 جديدة، وبدائل جديدة، وإبداعات جديدة، ولكنه تحدث عن هذا أفكارومفاهيم جديدة، و

 Serious(تارة واإلبداع الجاد ) Lateral Thinking(النوع من اإلبداع تحت مسمى التفكري الجانبي 

Creativity (تارة أخرى. 

ملهارات اإلبداع تختلف عن رؤية العلامء السابقني من أمثال ) De Bono(إن رؤية ديبونو 

تورانس وجيلفورد وغريهم من العلامء الذين حرصوا مهارات التفكري اإلبداعي يف الطالقة 

وهذا يتطلب ) فاضةاإل(واملرونة واألصالة والحساسية تجاه املشكالت، وإدراك التفاصيل 

عىل توفري مقاييس واختبارات جديدة لها القدرة عىل قياس هذه املهارات التي نادى بها  العمل

 ).2004نوفل،  ()ديبونو(

 :مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية

ومن املقاييس الحديثة التي اهتمت بقياس التفكري الجانبي أو اإلبداع الجاد لدى 

 California Measure of Mental(كاليفورنيا للدافعية العقلية طلبة الجامعة مقياس 

Motivation ( والذي يخترص عادة بـ)CM3 (الذي أعده كل من جانيكرلو وفاشيون 
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 )Giancarlo & Facione, 1998(اإلبداعي  ، ويهدف هذا املقياس إىل قياس أوجه مختلفة من التفكري

 Mental( العقلية ة العقلية لديهم، إذ تشري الدافعيةلدى طلبة الجامعة من خالل قياس الدافعي

Motivation ( كام عرفت من قبل معدي هذا املقياس جانيكرلو وفاشيون عىل أنها حالة تؤهل

صاحبها إلنجاز إبداعات جادة، وطرق متعددة لتحفيز هذه الحالة، أو لحل املشكالت املطروحة 

ة؛ إذ إن الطرق التقليدية لحل املشكالت السبيل ًبطرق مختلفة، والتي تبدو أحيانا غري منطقي

ويقابل الدافعية العقلية الجمود العقيل، والذي يشري إىل أن الطرق الحالية لعمل . الوحيد لذلك

 ).Giancarlo & Facione, 1998(األشياء هي أفضل طريقة، أو رمبا تكون الطريقة الوحيدة 

  
Dr. Peter A. Facione Carol A.Giancarlo Dr. 

أن الدافعية العقلية تجعل ) De Bono, 1998 ()ديبونو(ويف السياق نفسه يؤكد 

 جديدة أفكارمن املتعلمني مهتمني باألعامل التي يقومون بها، ويعطي أمالً بإيجاد 

تقوم الدافعية العقلية عىل افرتاض . ًقيمة هادفة، ويجعل الحياة ممتعة وأكرث مرحا

 فراد لديهم القدرة عىل التفكري اإلبداعي والقابلية الستثارةأن جميع األ: أسايس مفاده
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الدافعية العقلية، وإذا كان األمر كذلك فال بد والحالة هذه من تحفيز القدرات العقلية داخل  

 .اإلنسان حتى يستخدمها

إىل أن الدافعية العقلية تتكون من أربعة ) CM3(ويف هذا السياق يشري مؤلفا مقياس 

 ).Giancarlo & Facione, 1998(ة هي عوامل رئيس

 :Mental Focus الرتكيز العقيل 

شخص مثابر ال تفرت همته، : يتصف املتعلم الذي يتميز بالقدرة عىل الرتكيز العقيل بأنه

ّومركز، ومنظم يف عمله، ونظامي ومنهجي، وأن شعور هذا املتعلم باملنهجية يجعله ينجز  َ ُ

ّز عىل املهمة التي ينشغل بها، إذ إن الصورة الذهنية عنده األعامل يف الوقت املحدد، ويرك

 يف نشاط ذهني ما، فإن تركيزه ينصب عىل موضوع النشاط ويشعر االندماجواضحة، وخالل 

 .بالراحة تجاه عملية حل املشكالت

 :Learning Orientation التوجه نحو التعلم 

 لزيادة قاعدة املعارف لديه، حيث يتمثل هذا العامل يف قدرة املتعلم عىل توليد دافعية

يثمن التعلم من أجل التعلم؛ باعتباره وسيلة لتحقيق السيطرة عىل املهامت التعليمية التي 

كام أنه فضويل يغذي الفضولية العقلية لديه من خالل البحث . جهه يف املواقف املختلفةاتو

ً عملية التعلم، ويبدي اهتامما ّواالكتشاف الفعال، كام أنه رصيح وواضح، ومتشوق لالنخراط يف

ية شخصية عند اسرتاتيجلالندماج يف أنشطة التحدي، ولديه اتجاه نحو الحصول عىل املعلومة ك

ًحل املشكالت، ويقدر عاليا جمع املعلومات وإقامة الدليل عليها، ويقدم األسباب لدعم موقفه، 

 .ًومن املحتمل أن يكون مندمجا بشكل فاعل يف املدرسة
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 :Creative Problems Solving ًملشكالت إبداعيا حل ا

ًيتميز املتعلمون مبقدرة عىل حل املشكالت إبداعيا من خالل ميلهم لالقرتاب من حل 

 وحلول خالقة وأصيلة، فهم يتباهون بأنفسهم لطبيعتهم الخالقة املبدعة، وهذا أفكاراملشكالت ب

نخراط يف أنشطة التحدي مثل األحاجي اإلبداع من املحتمل أن يظهر من خالل الرغبة يف اال

ية، وفهم الوظائف األساسية لألشياء، وهؤالء املتعلمون لديهم سرتاتيجواأللغاز واأللعاب اال

 يف أنشطة معقدة، أو ذات طبيعة متحدية أكرث االنخراطإحساس قوي بالرضا عن الذات عند 

 .ل املشكالتمن املشاركة يف أنشطة تبدو سهلة، ولديهم طرق إبداعية يف ح

 :Cognitive Integrityالتكامل املعريف 

، )موضوعي(يتمثل هذا العامل يف قدرة املتعلمني عىل استخدام مهارات تفكريية بأسلوب 

 التي تنسب إليهم، وهذا ما أشار إليه فكار؛ حتى األفكارحيث يكونون موضوعيني تجاه كل األ

يجايب باحثون عن الحقيقة، وهم متفتحو  تحت مسمى القبعة البيضاء، فهم بشكل إ)ديبونو(

 اآلخرين، فرادلألالذهن، يأخذون بعني االعتبار تعدد الخيارات البديلة،ووجهات النظر األخرى 

ويشعرون بالراحة مع املهمة التعلمية، ويستمتعون بالتفكري من خالل التفاعل مع اآلخرين يف 

 . الحل األمثلوجهات نظر متباينة؛ وذلك بهدف البحث عن الحقيقة أو

 :الخصائص السيكومرتية ملقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية يف صورته األصلية

تتمتع الصورة األصلية ملقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية بدالالت صدق 

دالالت الصدق التالزمي من خالل إيجاد معامالت  التوصل إىل متعددة، حيث تم

 والرغبة االجتامعية، إذ  فسية للدافعية األكادمييةالن االرتباط بينه وبني املقاييس
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رت دالالت الصدق  وكذلك توافًوهي دالة إحصائيا،) 0.61-0.15(تراوحت معامالت االرتباط بني 

 Test of Everyday(التالزمي ملقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية مع اختبار االستدالل اليومي 

Reasoning) (TER (الت االرتباط بني إذ تراوحت معام)ًدالة إحصائيا، كام  وهي) 0.24-0.10

 A(اللفظي  ًوجدت عالقة دالة إحصائيا بني مقياس كاليفورنيا واختبار التفكري املعريف غري

Nonverbal Cognitive Reasoning Test(بني  ، حيث تراوحت معامالت االرتباط)كام ). 0.26-0.11

الذي ) Crowne-Marlow( مارلو -اس مع مقياس كراون تم إيجاد الصدق التالزمي لهذا املقي

هذه  ووجد أن) 0.80-0.71(يقيس الرغبة االجتامعية، وقـد تراوحت معامالت االرتباط بني 

االرتباطات ذات داللة إحصائية، كام وجد أن معامل االرتباط بني مقياس كاليفورنيا للدافعية 

يرتاوح بني ) Academic Achievement Indicators(ومقياس مؤرش اإلنجاز األكادميي  العقلية

 ).Giancarlo & Urdan, 2001(ًوهي دالة إحصائيا ) 0.23-0.40(

وفيام يتعلق بثبات هذا املقياس بصورته األصلية، فقد تم التوصل إىل دالالت عن ثبات 

عىل  همن خالل إجرائ) Alpha Conbach(املقياس بصورته األصلية باستخدام معامل كرنباخ ألفا 

ثالث دراسات شملت عينات عرقية مختلفة يف الواليات املتحدة األمريكية، إذ ضمت 

-0.73(العينات أقليات عرقية التينية وآسيوية وإفريقية، وتراوحت معامالت االرتباط بني  هذه

يبني معامالت االرتباط ملقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية بعوامله ) 2(، والجدول رقم )0.86

 .ربعة يف الدراسات الثالثاأل
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 )2(جدول رقم 

 معامالت الثبات لألبعاد األربعة والدرجة الكلية ملقياس كاليفورنيا للدافعية 

 يف الدراسات الثالث

 الدراسة الثالثة الدراسة الثانية الدراسة األوىل  املقياس الفرعي

 0.8346 0.8670 0.8091 الرتكيز الذهني

 0.8009 0.7865 0.7956 ًحل املشكالت إبداعيا

 0.8133 0.8186 0.8084 التوجه نحو التعلم

 0.7736 0.7258 0.7430 التكامل املعريف

 0.9127 0.9101 0.8873 الدرجة الكلية

 .مناسبة لغايات البحث العلمي) 2(وقد اعتربت دالالت الثبات املوضحة يف الجدول 

 : العقلية يف البيئة األردنيةإجراءات تعريب وتطبيق مقياس كاليفورنيا للدافعية

لقد مرت عملية إعداد وتطوير الصورة املعربة واملعدلة إىل البيئة األردنية من مقياس 

 :كاليفورنيا للدافعية العقلية بسلسلة من املراحل والخطوات عىل النحو اآليت

للبيئة الحصول عىل موافقة مؤلفي املقياس بتطوير مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية  

 . للنرشاألردنية، حيث حصل عىل إذن خطي بذلك من مؤسسة كاليفورنيا

إعداد الصورة األردنية املعربة من املقياس، وذلك بتعريب جميع فقرات املقياس والبالغة  

 .فقرة وكذلك تعريب تعليامت التطبيق والتصحيح) 72(
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إلنجليزية للتأكد من صدق عرض الصورة املعربة من املقياس عىل متخصصني يف اللغة ا 

 .الرتجمة

عرض الصورة األولية املعربة من املقياس عىل عرشة محكمني من أعضاء هيئة التدريس يف  

كلية الدراسات الرتبوية العليا يف جامعة عامن العربية للدراسات العليا؛ ألغراض إيجاد 

 .دالالت صدق املقياس

 :تصحيح االختبار

تدريج الرباعي بحيث تعطى كل فقرة من الفقرات املوجبة استخدم يف هذا املقياس ال

 :األوزان اآلتية

 .درجات لكل إجابة متثل موافق عىل اإلطالق) 4( 

 .درجات لكل إجابة متثل موافق إىل حد ما) 3( 

 .درجتان لكل إجابة متثل غري موافق إىل حد ما 

 .درجة واحدة لكل إجابة متثل غري موافق عىل اإلطالق 

 . بالنسبة للفقرات السالبة فقد صححت عىل النحو املعاكسأما

 :صدق املقياس

 املعرب عىل للتحقق من وضوح الفقرات ومدى مالءمتها للبيئة األردنية، تم عرض املقياس

عرشة محكمني من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الدراسات الرتبوية العليا يف جامعة عامن 

األولية من املقياس املعرب،  مراجعة الصورةضوء نتائج التحكيم متت العربية للدراسات العليا، ويف 

 من حيث دقة الرتجمة من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة وإجراء بعض التعديالت لبعض الفقرات

العربية، كام تم إجراء بعض التعديالت عىل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات التي تتسم 

 .بالغموض
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 :ثبات املقياس

اج معامل الثبات للمقياس ككل وعوامله باستخدام معادلة كرونباخ ألفا تم استخر

، وذلك من خالل درجات عينة الدراسة الحالية عىل املقياس، كام يظهر ذلك )االتساق الداخيل(

 ):3(يف الجدول رقم 

 )3(جدول رقم 

 قيم معامالت الثبات لعوامل مقياس كاليفورنيا 

 ية والدرجة الكليةللدافعية العقلية الصورة األردن

 عدد الفقرات معامل الثبات العامل رقم العامل

 24 0.773 التوجه نحو التعلم 1

 16 0.781 ًحل املشكالت إبداعيا 2

 13 0.746 التكامل املعريف 3

 12 0.914 الرتكيز العقيل 4

 65 0.880 الدرجة الكلية

ليفورنيا للدافعية العقلية أن قيم الثبات ألبعاد مقياس كا) 3(يتضح من الجدول رقم 

والدرجة الكلية قيم مرتفعة، وهي تعطي الدقة الستخدام هذا املقياس يف قياس الدافعية 

العقلية لدى طلبة الجامعة؛ إذ إن معامل ثبات املقياس الكيل عىل عينة هذه الدراسة بلغ 

ملكونة للمقياس، إذ وهو معامل مرتفع، وكذلك الحال بالنسبة لثبات العوامل األربعة ا) 0.880(

 ).0.914-0.746(تراوحت قيم معامالت كرونباخ ألفا للعوامل األربعة ما بني 
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 :الصدق العاميل ملقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية بصورته األردنية

تم التحقق من الصدق العاميل ملقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية بصورته األردنية، فقد 

لعاميل لدرجات املفحوصني عىل فقرات املقياس يف محاولة ملعرفة العوامل تم إجراء التحليل ا

أسفرت نتائج التحليل باستخدام . الرئيسة التي تفرس معظم التباين يف درجات املفحوصني

طريقة العوامل الرئيسة متبوعة بطريقة تدوير املحاور املتعامدة ظهور أربعة عوامل رئيسة 

لها الواحد الصحيح، وقد فرست هذه ) Eigenvalue) (ذر الكامنالج(تجاوزت القيمة النسبية 

العوامل األربعة وقيمتها ) 4(العوامل نسبة من التباين من فقرات املقياس، ويبني الجدول رقم 

 .، ونسبة التباين، ونسبة التباين الرتاكمية)الجذر الكامن(النسبية 

 )4(جدول رقم 

 ن املفرس لكل عامل منهاالعوامل وجذورها الكامنة ونسبة التباي

العامل  العامل الثاين العامل األول 

 الثالث

 العامل الرابع

 3.599 3.702 3.983 9.051 الجذر الكامن

 4.999 5.141 5.532 12.571 نسبة التباين

 28.244 23.244 18.103 12.571 نسبة التباين الرتاكمية

 أن العامل األول قد يالحظ) 4(من خالل استعراض النتائج يف الجدول رقم 

وكذلك العامل الثاين إذ بلغت نسبة %) 12.571(فرس نسبة من التباين بلغت 

يف حني أن مساهمة العوامل املتبقية كانت متدرجة يف نسبة %) 5.532(التباين 

 للعامل %) 4.999( للعامل الثالث، و%) 5.141(التباين، وهي عىل الرتتيب 
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امل السابقة مدى مساهمة كل منها يف التباين الكيل الرابع، ويعكس كل عامل من العو

للمقياس، ومن أجل التوصل إىل تسمية العوامل األربعة استخدمت طريقة املحاور املتعامدة 

)Verimax ( لفقرات املقياس، وقد اكتفي بذكر معامالت االرتباط التي تزيد عن)كحد أدىن ) 0.30

 .للتعبري عن مدى تشبع الفقرة بذلك العامل

فقرات من فقرات املقياس يف صورته األصلية؛ وذلك بسبب تدين ) 7(وقد تم استبعاد 

 :وهذه الفقرات هي) 0.30(قيمة التشبع لهذه الفقرات؛ إذ كان تشبعها أقل من 

 .أنا أعرف ما أفكر فيه؛ لذلك ملاذا يتوجب عيل األخذ بعني االعتبار الفرص املتاحة 

 .تسم باإلبداعًآيت غالبا بحلول للمشكالت ت 

 .ًغالبا ما أجد صعوبة يف إنجاز ما أعمل عليه 

 .أستطيع حل معظم األلغاز التي أواجهها 

 .يف املايض كنت أستمتع مبتابعة املنتجات الحاسبية الجديدة 

 .ًيعتقد الناس أنني أؤجل األشياء كثريا عندما أكون عىل وشك اتخاذ قرارات 

 . يف الخيارات املختلفةًأستغرق وقتا طويالً للتفكري 

 :وفيام ييل قيم تشبعات الفقرات عىل العوامل األربعة
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 )5(جدول رقم 

 قيم تشبعات الفقرات عىل العامل األول التوجه نحو التعلم 

)Learning Orientation( 

 التشبع الفقرة رقم الفقرة

 0.66 أجد أن اإلنرتنت أداة مفيدة يف البحث 39

17 
ًل يشء بإمكاين تعلمـه؛ ألنـه ميكـن أن يكـون مفيـدا أريد أن أتعلم ك

 ًيوما ما
0.66 

 0.65 تعلم أشياء جديدة تجعل حيايت كلها متعة 67

 0.62 قبل الوصول إىل نتيجة، سوف أجمع معلومات كثرية قدر اإلمكان 69

 0.61 أحب تعلم أشياء جديدة 46

 0.58 أريد أن أعرف املزيد عن كيفية عمل الحاسب 48

 0.56 ًأحافظ عىل عميل منظام 68

 0.54 أجد من الرضوري أن أحصل عىل التكنولوجيا الحالية والحديثة 64

 0.53 يأفكارّمن السهل عيل تنظيم  40

 0.49 أفضل األسباب ليشء ما هو ما أشعر به آنذاك 49

 0.049 ًأحاول دامئا أن أفهم املسألة قبل محاولتي اإلجابة عنها 66

 0.49 ًأ فإنني أحاول دامئا توقع نتائج أفعايلقبل أن أبد 02

07 
ًإحدى خصايل القويـة هـي أننـي دامئـا متـشوق للـتعلم عـن األشـياء 

 املختلفة

0.48 
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18 
ّإذا كان عيل أن أحل مشكلة مـا، فـإنني أسـتطيع أن أسـتبعد األشـياء 

 األخرى من ذهني

0.48 

ًأتطلع دامئا لتعلم األشياء التي تتطلب تحديا 01 ً 0.47 

55 
أفضـل أن اكتشف وأتعلم بنفيس بـرامج حاسـب جديـدة، ويف وقـت 

 فراغي

0.46 

 0.44 ًإذا خريت فإنني أختار نشاطا يتسم بالتحدي عن نشاط أسهل 57

 0.43 املشكالت السهلة أقل متعة من مشكالت التحدي 72

 0.41 بغض النظر عن املوضوع، أنا دائم الشوق ملعرفة املزيد 28

 0.41 ًيع يف معرفة كيفية انتظام أجزاء املشكلة مع بعضها بعضاأنا رس 19

 0.37 الحصول عىل فكرة واضحة عن املشكلة هو أول يشء أفعله 56

 0.36 ًدامئا أكمل عميل يف الوقت املحدد 35

ًمن السهل عيل أن أبقى مركزا يف العمل عند مواجهة مشكلة ما 60 ّ 0.34 

 0.31 أحب األحجيات 04

أن التشبعات الدالة للفقرات تظهر مهارة الفرد يف هذا العامل من ) 5(من الجدول يتضح 

خالل وجود دافعية يف الرغبة يف زيادة املعرفة وتوسيع قاعدة املهارات الفرعية لديه، وهذا الفرد 

 يف عملية التعلم، ومن ثم ميكن لالنخراطيثمن التعلم من أجل التعلم، وهو رصيح، ومتشوق 

 ).Learning Orientation(ا العامل بالتوجه نحو التعلم تسمية هذ
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 )6(جدول رقم 
 ًقيم تشبعات الفقرات عىل العامل الثاين حل املشكالت إبداعيا

)Creative Problem Solving( 

 التشبع الفقرة رقم الفقرة

 0.56 أتفوق يف العصف الذهني لتوليد حلول ممكنة للمشكالت 27

 0.54 ملشكالت املحتملةأنا رسيع يف تحديد ا 12

 0.52 أجيد وضع الخطط املتعلقة بكيفية حل املشكالت الصفية 11

 0.49 أستطيع أن أتوقع الحل قبل االنتهاء منه 26

 0.49 يت بحل مبتكرآعند الرضورة، أستطيع أن  22

 0.44 أنا أذىك بكثري من معظم الناس 25

 0.42 محاولة فهم املسائل املعقدة متعة يل 09

ًعندما أكون منهمكا يف حل مشكلة، أتخيل الحل ليساعدين يك أكون  44
 يف املسار الصحيح

0.39 

 0.36 أستمتع يف البحث يف املشكالت 05

 0.35 ًأنا فخور بأنني دامئا آيت بحلول إبداعية للمشكالت 24

 0.34 لدي مهارة يف توقع النتائج 08

 0.34 ّيسهل عيل اإلتيان ببدائل 23

 0.32 فوق يف تحديد مناذج عامة للمشكالتأت 14

 0.32 أستطيع أن أتعلم أكرث بكثري مام أعرفه اآلن 34

 عىل املعلومات التي أوالًعندما يطلق مني اتخاذ قرار هام أحصل  54
 ميكنني الحصول عليها

0.31 

 0.30 أنا أستمتع مبحاولة فهم كيف تعمل األشياء 61
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شبعات الدالة للفقرات تظهر مهارة الفرد يف هذا العامل من أن الت) 6(يشري الجدول رقم 

 وحلول أصيلة من خالل توليد حلول ممكنة أفكارخالل ميله لالقرتاب من حل املشكالت ب

للمشكالت مبتكرة، كام أنه مييل لالنخراط يف أنشطة التحدي، وهذا الفرد لديه إحساس 

عته الخالقة، إضافة إىل ذلك فهو يهتم بفهم بالرضا عن الذات؛ إذ إنه يتباهى بنفسه لطبي قوي

ًالوظائف األساسية لعمل األشياء، ومن ثم ميكن تسمية العامل بعامل حل املشكالت إبداعيا 

)Creative Problem Solving.( 

 )7(جدول رقم 

 )Cognitive Integrity(قيم تشبعات الفقرات عىل العامل الثالث التكامل املعريف 

 التشبع ةالفقر رقم الفقرة

 0.57 التفكري يف وجهات نظر اآلخرين مضيعة للوقت 42

53 
أنظر فقط للحقائق التي تدعم معتقـدايت، وال أنظـر للحقـائق التـي 

 تتعارض معها
0.57 

33 
ًالتفكري فيام يعتقده اآلخرون يعني أنـك ال تـستطيع التفكـري تفكـريا 

 مستقالً
0.54 

 0.52 وجد لها اآلخرون حالًيجب أال أبحث عن حل للمشكالت التي  63

 0.51 يزعجني تعلم معلومات حاسوبية جدية 21

 0.48 ليس مهام االستمرار يف محاولة حل مشكالت صعبة 47

 0.37 أجد صعوبة يف التعامل مع املشكالت التي لها أكرث من حل 43
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 التشبع ةالفقر رقم الفقرة

 0.37 لآلخرين الحق يف إبداء آرائهم، لكني لست بحاجة لسامعهم 52

62 
ًجة ألن تكون متفـتح الـذهن عنـدما يكـون األمـر متعلقـا لست بحا

 باألشياء إما صح أو خطأ
0.33 

65 
عندما أحتاج أن أحل مشكلة، فإنني أواجه صعوبة يف معرفة من أين 

 أبدأ
0.33 

 0.33 أنا معروف بأنني منظم عندما أنهمك يف مشكلة ما 38

 0.31 أو مجالت عن التكنولوجيا/أقرأ مجالت حاسب و 71

16 
ًكنت دامئا يف املدرسة أسبق معلمي بخطوة واحدة عىل األقل عنـدما 

 يعرض حالً ملشكلة ما
0.31 

 

أن التشبعات الدالة للفقرات تظهر مهارة الفرد يف هذا العامل ) 7(يتضح من الجدول رقم 

، فهو معرض للبحث عن الحقيقة، وهم )موضوعي(يف استخدام مهارات تفكريه بشكل نزيه 

لذهن، ويشعر بالراحة مع التعقيد، ويستمتع بالتفكري من خالل التفاعل مع اآلخرين يف متفتح ا

وجهات نظر متباينة؛ وذلك يف مسعاه للبحث عن الحقيقة، أو الوصول إىل القرار األمثل، ومن ثم 

 ).Cognitive Integrity(ميكن تسمية هذا املعامل بالتكامل املعريف 
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 )8(جدول رقم 

 )Mental Focus(لفقرات عىل العامل الرابع الرتكيز العقيل قيم تشبعات ا

 التشبع الفقرة رقم الفقرة

41 
أستطيع أن أتحدث عن مشكلتي لساعات وساعات دون حل أي 

 منها
0.53 

 0.47 هناك الكثري من األسئلة املرعبة التي ال ينبغي طرحها 36

29 
انت فكريت واحدة  إذا كفكارًال أستطيع أن أكون نزيها تجاه جميع األ

 منها
0.43 

 0.43 مهارايت محدودة يف معالجة الكلامت بواسطة الحاسوب 15

 0.43 ًأجد صعوبة أحيانا يف معرفة أين تكمن املشكلة 31

 0.43 أكره التعامل مع أي يشء معقد 06

 0.41 ًيستغرق حل بعض املشكالت وقتا طويالً 13

10 
م برنامج حاسبي جديد أشعور بالخوف عندما أكون بحاجة لتعل

 إلمتام مرشوع ما
0.37 

 0.36 أعاين من مشكالت الرتكيز يف العمل 51

 0.34 أجد صعوبة يف اتخاذ القرارات 70

 0.34 مشكلتي أين أتوقف عن االنتباه برسعة 03

 0.34 مضار اإلنرتنت أكرث من منافعها 37

للفقرات تظهر مهارة الفرد يف أن قيم التشبع العاميل الدالة ) 8(يتضح من الجدول رقم 

هذا العامل من خالل ميل الفرد عىل الرتكيز يف إنجاز املهمة، إضافة إىل قدرته عىل تركيز انتباهه 

 يف نشاط عقيل ما، ويشعر بالراحة تجاه عملية حل املشكالت، ومن ثم ميكن االندماجعند 

 ).Mental Focus(تسمية هذا العامل بالرتكيز العقيل 
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ل الدراسات العربية التي استخدمت مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية الدراسة ويف مجا

 تعلمي مستند إىل نظرية -والتي هدفت إىل اختبار برنامج تعليمي) 2004(التي قام نوفل 

اإلبداع الجاد يف تنمية الدافعية العقلية لدى عينة من طلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية 

ًطالبا وطالبة، تم تقسيمهم عشوائيا إىل ) 60(كونت عينة الدراسة من اليرسى، حيث ت ًّ
 -ولقياس فاعلية الربنامج التعليمي. مجموعتني إحداهام مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة

 California(التعلمي يف تنمية الدافعية العقلية، تم تطبيق مقياس كاليفورنيا للدفاعية العقلية 

Measure of Mental Motivation ( عىل أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة كاختبار قبيل

الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أفراد املجموعة  أسفرت نتائج. وبعدي

التجريبية عىل عوامل املقياس األربعة وهي الرتكيز العقيل، والتوجه نحو التعلم، وحل املشكالت 

 .ًإبداعيا، والتكامل املعريف

ومن املحاوالت التي اهتمت بالتحقق من الخصائص السيكومرتية ملقياس كاليفورنيا 

التي هدفت إىل الكشف عن البناء العاميل ) مرعي و نوفل،قيد النرش(للدافعية العقلية دراسة 

الجامعية  للصورة األردنية من مقياس كالفيورنيا للدافعية العقلية لطلبة كلية العلوم الرتبوية

ًطالبا وطالبة من كال ) 450(، حيث طبق املقياس عىل عينة البحث التي بلغت )نروااألو(

معلم الصف، ومعلم مجال لغة عربية، ومعلم مجال : الجنسني، يف ثالثة تخصصات أكادميية، هي

ُ، وعولجت البيانات الناتجة )22-19(دراسات إسالمية، ومتثل هذه التخصصات الفئات العمرية 

ًيق إحصائيا بطريقة العوامل الرئيسة باستخدام محاور متعامدة عن عملية التطب

)Varimax ( وأسفرت نتائج التحليل عن وجود أربعة عوامل رئيسة، فرس كل منها

التوجه نحو التعلم وقد فرس : نسبة من التباين الكيل للمقياس، وهذه العوامل هي

  امل املعريف وقد، والتك%)5.53(ً، وحل املشكالت إبداعيا وقد فرس %)12.75(
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كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات %). 4.99(، والرتكيز العقيل وقد فرس %)5.14(فرس 

 .ًداللة إحصائية تبعا ملتغري الجنس، والتخصص األكادميي

 : النزعة نحو استخدام قبعات التفكري الست /مقياس امليل

كري الست، طور الباحث النزعة نحو استخدام قبعات التف/ويف مجال قياس امليل

)Carl,1996 ( يف ورقة بحثية مقدمة إىل االجتامع السنوي لرابطة الواليات الجنوبية للتواصل

املجادلة واالستجابة إىل منوذج التفكري، املقياس اآليت لقياس نزعة : بعنوان قبعات التفكري الست

 . ًياس معرباأو ميل الفرد نحو استخدام قبعات التفكري الست، وفيام ييل املق

 :  يف الكليةإىل أي درجة توافق عىل الفقرات التالية فيام يتعلق باألنشطة األكادميية والتعلمية
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      ية قبعات التفكري الستاسرتاتيج

1 
قبعــات التفكــري ية اســرتاتيجأرغــب يف اســتخدام 

 .الست

     

2 
يات قبعـات اسـرتاتيجأشعر بـصعوبة يف اسـتخدام 

 .التفكري الست

     

3 
ــرتاتيج ــة يف اس ــست مهم ــري ال ــات التفك يات قبع

 .ّفعالية التفكري
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يات قبعـات التفكـري اسـرتاتيجأرغب يف اسـتخدام  4

 .الست مرات عدة

     

ــساعد  5 ــستاســرتاتيجت  يف يات قبعــات التفكــري ال

 .تحسني عمليات التفكري

     

يات قبعـات اسرتاتيجأفكر بفاعلية عندما أستخدم  6

 .التفكري الست

     

ــاك حــول اســتخدام  7 ــدي ارتب يات اســرتاتيجكــان ل

 .قبعات التفكري الست

     

 ٍأنــا راض عــن النتاجــات التــي حــصلت عليهــا 8

 .يات قبعات التفكري الستاسرتاتيجباستخدام 

     

      ية القبعة البيضاءتيجاسرتا

ــب يف اســتخدام  1 ية قبعــة التفكــري اســرتاتيجأرغ

 .البيضاء

     

ــتخدام  2 ــصعوبة يف اس ــعر ب ــرتاتيجأش ــة اس ية قبع

 . التفكري البيضاء

     

ّية قبعة التفكري البيضاء مهمـة يف فعاليـة اسرتاتيج 3
 .التفكري

     

ــب يف اســتخدام  4 ية قبعــة التفكــري اســرتاتيجأرغ

 .البيضاء مرات عدة
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ية قبعة التفكري البيضاء يف تحسني اسرتاتيجتساعد  5
 .عمليات التفكري

     

ية قبعـة اسـرتاتيجأفكـر بفاعليـة عنـدما أسـتخدم  6
 .التفكري البيضاء

     

ية قبعـة اسـرتاتيجكان لدي ارتباك حول اسـتخدام  7
 .التفكري البيضاء

     

 ي حــصلت عليهــاٍأنــا راض عــن النتاجــات التــ 8
 .ية قبعة التفكري البيضاءاسرتاتيجباستخدام 

     

      ية قبعة التفكري السوداءاسرتاتيج

ية قبعــات التفكــري اســرتاتيجأرغــب يف اســتخدام  1
 .السوداء

     

ية قبعــات اســرتاتيجأشــعر بــصعوبة يف اســتخدام  2
 . التفكري السوداء

     

ّ مهمة يف فعاليـة ية قبعة التفكري السوداءاسرتاتيج 3
 .التفكري

     

ــب يف اســتخدام  4 ية قبعــة التفكــري اســرتاتيجأرغ
 .السوداء مرات عدة

     

5 
ية قبعــة التفكــري الــسوداء يف اســرتاتيجتــساعد 

 .تحسني عمليات التفكري
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6 
ية قبعـة اسـرتاتيجأفكـر بفاعليـة عنـدما أسـتخدم 

 .التفكري السوداء

     

7 
ية قبعـة اسـرتاتيجل اسـتخدام كان لدي ارتباك حو

 .التفكري السوداء

     

8 
 ٍأنــا راض عــن النتاجــات التــي حــصلت عليهــا

 .ية قبعة التفكري السوداءاسرتاتيجباستخدام 

     

      ية قبعة التفكري الزرقاءاسرتاتيج

1 
ية قبعــات التفكــري اســرتاتيجأرغــب يف اســتخدام 

 .الزرقاء

     

2 
ية قبعــات اســرتاتيج أشــعر بــصعوبة يف اســتخدام

 . التفكري الزرقاء

     

3 
ّية قبعة التفكري السوداء مهمة يف فعاليـة اسرتاتيج
 .التفكري

     

4 
ية قبعة التفكري الزرقاء اسرتاتيجأرغب يف استخدام 

 .مرات عدة

     

5 
ية قبعة التفكري الزرقاء يف تحـسني اسرتاتيجتساعد 

 .عمليات التفكري

     

6 
ية قبعـة اسـرتاتيجيـة عنـدما أسـتخدم أفكـر بفاعل

 .التفكري الزرقاء
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7 
ية قبعـة اسـرتاتيجكان لدي ارتباك حول اسـتخدام 

 .التفكري الزرقاء
     

8 
 ٍأنــا راض عــن النتاجــات التــي حــصلت عليهــا

 .ية قبعة التفكري الزرقاءاسرتاتيجباستخدام 
     

      ية قبعة التفكري الصفراءاسرتاتيج

1 
ية قبعــات التفكــري اســرتاتيج اســتخدام أرغــب يف

 .الصفراء
     

2 
ية قبعــات اســرتاتيجأشــعر بــصعوبة يف اســتخدام 

 . التفكري الصفراء
     

3 
ّية قبعة التفكري الصفراء مهمـة يف فعاليـة اسرتاتيج
 .التفكري

     

4 
ــب يف اســتخدام  ية قبعــة التفكــري اســرتاتيجأرغ

 .الصفراء مرات عدة
     

5 
ية قبعة التفكري الصفراء يف تحسني سرتاتيجاتساعد 

 .عمليات التفكري
     

6 
ية قبعـة اسـرتاتيجأفكـر بفاعليـة عنـدما أسـتخدم 

 .التفكري الصفراء
     

7 

ية قبعـة اسـرتاتيجكان لدي ارتباك حول اسـتخدام 

 .التفكري الصفراء
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8 
 ٍأنــا راض عــن النتاجــات التــي حــصلت عليهــا

 . قبعة التفكري الصفراءيةاسرتاتيجباستخدام 
     

      ية قبعة التفكري الخرضاءاسرتاتيج

1 
ية قبعــات التفكــري اســرتاتيجأرغــب يف اســتخدام 

 .الخرضاء
     

2 
ية قبعــات اســرتاتيجأشــعر بــصعوبة يف اســتخدام 

 . التفكري الخرضاء

     

3 
ّية قبعة التفكري الخرضاء مهمة يف فعاليـة اسرتاتيج

 .التفكري

     

4 
ــب يف اســتخدام  ية قبعــة التفكــري اســرتاتيجأرغ

 .الخرضاء مرات عدة

     

5 
ــساعد  ــرتاتيجت ــري الخــرضاء يف اس ية قبعــة التفك

 .تحسني عمليات التفكري

     

6 
ية قبعـة اسـرتاتيجأفكـر بفاعليـة عنـدما أسـتخدم 

 .التفكري الخرضاء

     

7 
ية قبعـة اسـرتاتيجكان لدي ارتباك حول اسـتخدام 

 . الخرضاءالتفكري

     

8 
 ٍأنــا راض عــن النتاجــات التــي حــصلت عليهــا

 .ية قبعة التفكري الخرضاءاسرتاتيجباستخدام 
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      ية قبعة التفكري الحمراءاسرتاتيج

1 
ية قبعــات التفكــري اســرتاتيجأرغــب يف اســتخدام 

 .الحمراء

     

2 
ية قبعــات اســرتاتيجأشــعر بــصعوبة يف اســتخدام 

 . التفكري الحمراء

     

3 
ّية قبعة التفكري الحمراء مهمـة يف فعاليـة اسرتاتيج
 .التفكري

     

4 
ــب يف اســتخدام  ية قبعــة التفكــري اســرتاتيجأرغ

 .الحمراء مرات عدة

     

5 
ية قبعة التفكري الحمراء يف تحسني اسرتاتيجتساعد 

 .عمليات التفكري

     

6 
ية قبعـة اسـرتاتيجأفكـر بفاعليـة عنـدما أسـتخدم 

 .لتفكري الحمراءا

     

7 
ية قبعـة اسـرتاتيجكان لدي ارتباك حول اسـتخدام 

 .التفكري الحمراء

     

8 
 ٍأنــا راض عــن النتاجــات التــي حــصلت عليهــا

 .ية قبعة التفكري الحمراءاسرتاتيجباستخدام 

     

 



 
 الفصل السابع

 
 

 460 

 

تي تقويم واقعي فقد تم تطوير األداة التالية وال/ة رصداويف مجال تطوير أداة تصلح كأد
 التعلمية، وميكن العمل عىل تطويرها من قبل باحثني -ميكن االسرتشاد بها يف العملية التعليمية

 : وظائف قبعات التفكري الست /آخرين من ذوي االهتامم لتناسب قياس أغراض

 عمليات التفكري القبعة

 قليةالتحكم يف العمليات الع

 إدارة التفكري

 أداة الرتكيز

 تطوير جدول أعامل التفكري

 التخطيط إلدارة الوقت

 املحافظة عىل األنا وضبط الجدال

 قبعة التفكري الزرقاء
 

األدوار، املسئوليات، : التخطيط اإلجرايئ للخطوات الالحقة، مثل 
 الوقت

 بياناتجمع املعلومات وال

 الحقائق
 الحاجة واملعرفة

 أداة االهتامم بوجهات نظر اآلخرين

 أداة الدقة واملوضوعية

 قبعة التفكري البيضاء
 

 خطة ترشد إىل املعلومات املطلوبة 

 ة اإلبداعأدا

 توليد األفكار

 توليد البدائل

 توليد الحلول

 تاشتقاق االحتامال

 أداة الدخول العشوايئ

 قبعة التفكري الخرضاء

 
 مروحة التفاهم
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 الفوائد املرتبطة باألسباب

 متثل نظرة التفاؤل
 البحث عن النقاط اإليجابية

 أداة القيمة املرجعية

 أداة معقولية املستوى

 قبعة التفكري الصفراء

 
 شاشة أفضلية التنافس

 تقييم املخاطر

 كالت الكامنةاملش

 األخطار

 الصعوبات

  إيجاد األخطاء املنطقية \تحديد 

 التأمل يف املستقبل

 مالحظة الطرق غري املناسبة لعمل األشياء

 قبعة التفكري السوداء
 

 
 

اإلعالن عن تحرك أو زوال الصعوبات املرتبطة بحلول قبعة 
 التفكري الخرضاء

 واملشاعرأداة الشعور، والغريزة، والحدس، 

 أداة صنع القرار
 أداة قوة األفكار

 قبعة التفكري الحمراء

 أداة مستوى االلتزام 

 يف مجال تطوير أدوات لقياس اإلبداع الجاد؛ خاصة إذا هًويبقى املجال مفتوحا عىل مرصعي
لوف بني الباحثني بشكل عام والباحثني العرب بخاصة، أما عرفنا أن هذا النوع من اإلبداع غري م

 للتقويم الواقعي سواء عىل املستوى العاملي أم عىل املستوى العريب، والذي إضافة إىل غياب كيل
 . مس الحاجة إليه يف وقت تتعاىل فيه صيحات التقويم يف سياقات حقيقيةأنحن ب
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 مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية

California Measure of Mental Motivation CM3 

 ...................................................  : الكلية

  معلم مجال لغة عربية  معلم صف :  التخصص

  رابعة  ثالثة  ثانية  أوىل :  املستوى

  أنثى  ذكر :  الجنس

 :التعليامت

ًاقرأ العبارة جديا، ثم قدر مدى درجة موافقتك من . فقرة) 72( يتكون هذا املقياس من

إىل التعبري عن ) 1(القيمة حيث تشري ) 4-1(ا املقياس من الفقرة من مقياس رباعي، يتكون هذ

تعرب عن ) 3( إىل حد ما، والقيمة تعرب عن عدم املوافقة) 2(اإلطالق، والقيمة  عدم املوافقة عىل

تعرب عن املوافقة املطلقة، ال توجد إجابات صحيحة وأخرى ) 4(املوافقة إىل حد ما، والقيمة 

عليك أن تنهي هذا االستطالع يف . تعرب عن مشاعرك الحقيقيةي التي خطأ، إمنا اإلجابة الصحيحة ه

 .دقيقة) 30(زمن قدره 

 :نورد فيام ييل مثاالً

رقم 

الفقرة
 العبـــــارة

الق
إلط

ىل ا
 ع

ق
واف

م
ً

 

ما
د 

 ح
إىل

ق 
واف

م
ّ

ما 
د 

 ح
إىل

ق 
واف

 م
غري

ّ
الق 

إلط
ىل ا

 ع
فق

موا
ري 

غ
 

     ًيقول الناس إنني كثريا ما أتحدث عن الرياضة 1
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يف الخانة املبينة يف الشكل أعاله فإنك ستكون قد قدرت مستوى ) (فإذا وضعت إشارة 

 .نقاط) 3(موافقتك بـ 

 . العلمي فقطاحرص عىل إجابة كل العبارات، ونتائج هذا االختبار ستستخدم لغايات البحث 

 .ًشكرا عىل حسن التعاون

رقم 

الفقرة
 العبـــــارة

الق
إلط

ىل ا
 ع

ق
واف

م
ً

 

ق 
واف

م
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د 
 ح

إىل
ّ

ما 
د 

 ح
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ق 
واف

 م
غري

ّ
الق 

إلط
ىل ا

 ع
فق

موا
ري 

غ
 

ًأتطلع دامئا لتعلم األشياء التي تتطلب تحديا 1 ً.     

     .ًقبل أن أبدأ، فإنني أحاول دامئا توقع نتائج أفعايل 2

     . مشكلتي أنني أتوقف عن االنتباه برسعة 3

     . أحب األحجيات 4

     .شكالتأستمتع يف البحث يف امل 5

     .أكره التعامل مع أي يشء معقد 6

ًإحدى خصايل القوية هي أنني دامئا متشوق للتعلم  7

 . عن األشياء املختلفة

    

     . لدي مهارة يف توقع النتائج 8
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     . أستمتع عندما أحاول فهم املسائل املعقدة 9

أشعر بالخوف عنـدما أكـون بحاجـة لـتعلم برنـامج  10

 . ي جديد إلمتام مرشوع ماحاسب

    

ُأ◌جيد وضع الخطط املتعلقة بكيفية حل املشكالت  11 ُ

 . الصعبة

    

     .أنا رسيع يف تحديد املشكالت املحتملة 12

     .ًيستغرق حل بعض املشكالت وقتا طويالً 13

     . أتفوق يف تحديد مناذج عامة للمشكالت 14

ــة ا 15 ــدودة يف معالج ــارايت مح ــاطة مه ــامت بوس لكل

 . الحاسب

    

ًكنت دامئا يف املدرسة أسبق معلمي بخطوة واحـدة  16

 .عىل األقل عندما يعرض حالً ملشكلة ما

    

أريد أن أتعلم كل يشء بإمكاين تعلمـه؛ ألنـه ميكـن  17

ًأن يكون مفيدا يوما ما ً. 

    

ّإذا كان عيل أن أحل مشكلة ما، فـإنني أسـتطيع أن  18

 .شياء األخرى من ذهنيأستبعد األ
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أنا رسيع يف معرفة كيفية انتظام أجزاء املشكلة مـع  19

 .بعضها بعضا

    

ًيعتقد الناس أنني أؤجل األشياء كثـريا عنـدما أكـون  20

 . عىل وشك اتخاذ قرارات

    

     .ة جديدةييزعجني تعلم معلومات حاسوب  21

     .عند الرضورة، أستطيع أن آيت بحل مبتكر 22

     .ّيسهل عيل اإلتيان ببدائل 23

     .ًأنا فخور بأنني دامئا آيت بحلول إبداعية للمشكالت 24

     .أنا أذىك بكثري من معظم الناس 25

     . أستطيع أن أتوقع الحل قبل االنتهاء منه 26

أتفــوق يف العــصف الــذهني لتوليــد حلــول ممكنــة  27

 .للمشكالت

    

عن املوضوع، أنـا دائـم الـشوق ملعرفـة بغض النظر  28

 . املزيد
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 إذا فكـارًال أستطيع أن أكون نزيهـا تجـاه جميـع األ 29

 .كانت فكريت واحدة منها

    

ّأنا أعرف ما أفكر فيه، لذلك ملاذا يتوجب عيل األخذ  30

 .بعني االعتبار الفرص املتاحة

    

     .كلةًأجد صعوبة أحيانا يف معرفة أين تكمن املش 31

يف املايض كنت أستمتع مبتابعة املنتجـات الحاسـبية  32

 .الجديدة

    

التفكري فيام يعتقده اآلخرون يعني أنك ال تـستطيع  33

 .ًالتفكري تفكريا مستقالً

    

     .أستطيع أن أتعلم أكرث بكثري مام أعرفه اآلن 34

     . ًدامئا أكمل عميل يف الوقت املحدد 35

الكثــري مــن األســئلة املرعبــة التــي ال ينبغــي هنــاك  36

 . طرحها

    

     .مضار اإلنرتنت أكرث من منافعها 37

     .أنا معروف بأين منظم عندما أنهمك يف مشكلة ما 38
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     . ة مفيدة يف البحثاأجد أن اإلنرتنت أد 39

     .يأفكارّمن السهل عيل تنظيم  40

 لساعات وسـاعات أستطيع أن أتحدث عن مشكاليت 41

 .دون حل أي منها

    

     .التفكري يف وجهات نظر اآلخرين مضيعة للوقت 42

ّأجد صعوبة يف التعامل مع املشكالت التي لها أكـرث  43

 . من حل واحد

    

عندما أكون منهمكا يف حل املـشكلة، أتخيـل الحـل  44

 .ليساعدين يك أكون يف املسار الصحيح

    

     .  طويال للتفكري يف الخيارات املختلفةأستغرق وقتا 45

     .أحب تعلم أشياء جديدة 46

ــشكالت  47 ــل م ــة ح ــتمرار يف محاول ــام االس ــيس مه ًل

 .صعبة

    

     .أريد أن أعرف املزيد عن كيفية عمل الحاسوب 48
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     .أفضل األسباب ليشء ما هو ما أشعر به آنذاك 49

     .تسم باإلبداعآيت غالبا بحلول للمشكالت ت 50

     .أعاين من مشكالت الرتكيز يف العمل 51

لآلخرين الحق يف إبداء آرائهم، لكني لـست بحاجـة  52

 . لسامعهم

    

أنظر فقط للحقائق التي تدعم معتقدايت، وال أنظـر  53

 .للحقائق التي تتعارض معها

    

 عـىل أوالًعندما يطلب مني اتخاذ قرار هام أحـصل  54

 .لومات التي ميكنني الحصول عليهااملع

    

أفضل أن أكتـشف وأتعلـم بنفـيس بـرامج حاسـوب  55

 .جديدة ويف وقت فراغي

    

الحصول عىل فكرة واضحة عن مشكلة مـا هـو أول  56

 .يشء أفعله

    

ًإذا خريت فإنني أختار نـشاطا يتـسم بالتحـدي عـن  57

 .نشاط أسهل

    

     . جاز ما أعمل عليهًغالبا ما أجد صعوبة يف إن 58
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     .أستطيع حل معظم األلغاز التي أواجهها 59

ّمن السهل عيل أن أبقى مركزا عند مواجهة مـشكلة  60

 .ما

    

     . أنا أستمتع مبحاولة فهم كيف تعمل األشياء 61

ّعندما يكون األمر متعلقا باألشياء إما صـح أو خطـأ  62 ً

 .هنلست بحاجة ألن أكون متفتح الذ

    

يجب أالّ أبحث عن حل للمشكالت التـي وجـد لهـا  63

 . اآلخرون حالً

    

ــا  64  أجــد مــن الــرضوري أن أحــصل عــىل التكنولوجي

 .الحالية والحديثة

    

عندما أحتاج أن أحل مشكلة، فإنني أواجه صـعوبة  65

 .يف معرفة من أين أبدأ

    

ي اإلجابـة ًأحاول دامئا أن أفهم املسالة قبـل محـاولت 66

 .عنها

    

ّتعلم أشياء جديدة تجعل حيايت كلها متعة 67 ّ.     

     ً.أحافظ عىل عميل منظام 68
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قبــل الوصــول إىل نتيجــة، ســوف أجمــع معلومــات  69

 .كثرية قدر اإلمكان

    

     . أجد صعوبة يف اتخاذ القرارات 70

     .أو مجالت عن التكنولوجيا/ أقرا مجالت حاسب و  71

     .املشكالت السهلة أقل متعة من مشكالت التحدي 72
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